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GRAFIK & BILLEDBEHANDLING
Opgavebeskrivelse

Nappy Bags er en fiktiv opgave.
Mit mål har været at lave en iøjnefaldende
og humoristisk reklame, der skal få forbrugeren til at huske brandet.
Idéen er, at det skal kunne videreudvikles
som en kampagne.

Mappestruktur: Lag

Afsender

Nappy bags er et fiktivt firma, der sælger
poser beregnet til beskidte bleer, poserne
holder lugten inde.

Målgruppe

Nybagte forældre, primært kvinder.
(Alder: 20-35år)

Hvordan?
• Photoshop: Billedemanipulation
• Illustrator: Grundtegning af Mærkat

Proces
Indstilling af farveprofil – Jeg
Inspiration

har valgt at arbejde med Adobe
RGB (1998) med Color Proof slået til,
så jeg kan se hvordan det ser ud i
CMYK. – Jeg bibeholder alt information så det også kan bruges digitalt.

Korrigering af hvidog sortbalance

Navngiv lag/ læg i mapper

Sammenkopiring

Fjern farvestik

Gem original fil .psd

Gem ny .psd efter størrelse
på tryk – Taget højde for at
effektive ppi skal være i nærheden af den aktuelle i InDesign
– 300ppi.
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Billedmateriale

Billederne er taget fra hendholdsvis
pexels.com (som er en side med gratis
stockfotos) og google under søgefunktionen ”Må anvendes.”
Billedet af rummet, er et jeg selv har taget med et spejlrekfleks kamera, da jeg
ikke kunne finde et billede på nettet jeg
var tilfreds med – billedet skulle være
så høj opløsning at jeg skulle kunne få
lov at zoome langt ind uden det blev
pixeleret.

pexels.com

pexels.com

google.dk (må anvendes)
Selv taget med spejlrefleks kamera
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Fritlægning & Clone stamp
1. Content Aware
De originale øjne er fjernet ved hjælp af
Content Aware.

3. Peen Tool & Smudge Tool
Fritlagt med Pen Tool med en feather.
Derefter har jeg lavet ny pels ved hjælp af
Smudge Tool. Det giver en bedre effekt end
at forsøge at fritlægge pelsen.

2. Clone Stamp
Der er brugt clone stamp til at kopirer
noget af munden, til at lave øjnene – Det
har fået en blending mode på overlay for
at blende bedre sammen med pelsen.

4. Layer mask
Det højre ben passer ikke til at
bamsen skal sidde på en flad
grund, så det er blevet erstattet
med en kopi af det venstre. Det er
udført med en pixel maske.

Farvestik
Det grønne farvestik er fjernet ved at
sætte sort- og hvidbalance med Curves
og ved at skrue ned på den grønne og
gule farvekanal i Selective Color.
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Sammenkopiering

Objekterne har jeg valgt at placere som
Smart Object. Det er en fordel når man
skal ind og placere den på baggrund,
i forhold til at kunne skalere op og ned,
uden at ødelægge pixels.

1. Perspective Warp
Der er brugt Perspective Warp, for at få det ønskede perspektiv. Væggen er farvet lyserød ved
hjælp af Solid Color og en maske.
Gradient/Lysfald
Lyset er ændret fra venstre hjørne til højre ved
hjælp af gradient med lav opacity, da det ellers
ikke passede med lysets fald på bamsen.

2. Adjustment layer
Bilen er tilføjet for at få et ekstra objekt.
Farven på bilen er fjernet ved at hive satuation ned.

Den har derefter fået farve som væggen og et mattere look for ikke at være så iøjnefaldende.
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Kontrast og skygger

Kontrast og farve
Jeg har skruet ned for kontrast
og farve ved at bruge Curves
og Hue satuation.

Skygger m. selection
De bagerste skygger er lavet
ud fra selektioner af bamsen
og bilen.
Selektionerne har fået en fyldfarve med sort, lagt ned med
free transform og derfter fået
blur effekt.
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Bamsefyld

1. Peen Tool & Layer Styles
Jeg har tegnet en path med Pen
Tool, af den form jeg forestiller mig
mit bamsefyld skal have. Derefter
har jeg været inde og give nogle
Layer Styles for at give mere dybde
og form.

2. Bamsefyld: billede & blending mode
Jeg har placeret mit ønskede bamsefyld som en clipping mask til formen og
givet blending mode på Multiply.

3. Form & dybde: Brush
Med brush er der malet lys og skygger for at lave en runding på fyldet.

4. Liquify
Jeg synes ikke fyldet har en tilfredsstillende form. Derfor har jeg været i
Liquify for at sprede den ud.

5. Ny mund: Pen Tool
Den nye mund er tegnet med Pen
Tool og hvisket ud med blød brush,
ved hjælp af en maske, for at få
fornemmelsen af en åbning.

6.
Den lille klat, er lavet på samme
måde.
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Finjusteringer

Før

Efter jeg har placeret alle elementer er
jeg gået igang med finjusteringer.

Fjernelse af mørke områder
Clone Stamp er brugt til at klone
den lyse pels hen over de mørke
områder, så det får en pænere
overgang.
Derudover er der tilføjet skygge.

Før

Efter

Skygger og lys
Med en blød brush, er der tilføjet
skygger under bilen, og tilføjet
lysfald.

Før

Efter

Finpus fyld
Ved hjælp af Clone Stamp har jeg
gjort faldet på den højre „arm“
pænere og mere naturlig.

Efter

Med en blød brush har jeg tilføjet
ekstra lys på fyldet – jeg synes det
giver en god dybde.

Før

Blødgør pels
Clone Stamp er brugt
til blødgøre pelsen
omkring de klonede
øjne, så det ser mindre
sammenkopiret ud.

Før

Efter

Fjern pletter
Pletter er fjernet med Content
Aware.

Efter
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Grafik

Illustrator

Jeg har valgt at tegne mit mærkat selv i
illustrator og derefter gøre det realistisk i
photoshop.

1. Pathfinder
Logoet er tegnet via sammensatte cirkler.
Der er brugt pathfinder.

3. PSD - Blending modes
Mærkatet er importeret til photoshop
som smart object, – der er tilføjet skygger,
texture via blending modes og layer for
at give dybde.

4. Smudge Tool & Texture
Der er tilføjet Texture for at give effekten
af stof.
„Snore“ er tilføjet med smudge tool, samme arbejdsgang som med bamsen.
2. Shapes
Det rå mærkat er sammensat via shapes.

Ingen bør udsættes for
ildelugtende bleer.
NappyBags

5. Liquify
For at få mere blød fornemmelse, har jeg
brugt liquify til at gøre mærkatet mere
realistisk.
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Opløsning

Jeg har valgt at lave min reklame i tryk
liggende A4 format.

1. CMYK
Jeg har lavet en kopi af mit psd dokument som jeg konverterer til CMYK.

3. Effecitve PPI
Det er vigtigt i InDesign at man tjekker
den effektive ppi på sit billede. Det skal
gerne være så tæt på 300ppi som muligt.

2. Image Size
Image Size bliver indstillet
tæt på det format reklamen ønskes og med en ppi
på 300.
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Kvalitetsvurdering

Jeg er godt tilfreds med mit resultat. Reklamen giver det ønskede udtryk og effekt.
Jeg har udfordret mig selv ved at skulle
manipulere med de oprindelige elementer
og forholde mig til lys og skygger.
Nogle få steder synes jeg, at jeg har haft
svært ved at få skyggerne til at passe. Jeg
kunne godt have tænkt mig at fyldet ramte gulvet bedre.
Ellers synes jeg at billedet har en god
harmoni med farver og kontraster, som er
behagelig for øjnene.
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