
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För det första så är denna Tutorial inte 100% framtagen av mig, den är skriven av Christopher 
Haines till Advanced Photoshop, The magazine for Adobe Photoshop Professionals, ISSUE 71. 
Jag har bara följt den och skrivit en svensk version. 
 

ATT SKAPA ETT HÖGDETALJERAT  PIXEL 
PORTRÄTT 

 
Detta är min första tutorial som jag skriver, så all feedback och kommentarer är väldigt 
uppskattade. De som har använt PS förut, både profissionellt och amatörmässigt, vet vilken frihet 
man får vid lagerhantering, egna Brushes och maskhantering. 
 I denna tutorial kommer jag att ta ett portätt av mig själv och med hjälp av de verktyg 
Photoshop har ska jag skapa ett högdetaljerat pixelporträtt. Jag kommer inte förklara hur man 
använder masker, lager och egna brushes, jag kommer däremot visa vad man kan skapa med 
dessa verktyg, om man ger sig själv tid och energi för att bemästra dem. 

01 Modellen 
Det första vi måste tackla 
är att separera modellen 
från bakgrunden, vi 
markerar området med 
QuickSelection Tool, lägg 
ansikt i ett nytt lager och 
döp det till BasePhoto, 
färga om bakgrunden till 
svart. 

02 Justeringar 
För att ge bilden en starkare 
kontrast drar vi upp Levels 
(Ctrl+L) och lek lite med 
justeringarna här tills det känns 
bra. 

03 Custom Brushes 
Skapa ett nytt dokument 
(Ctrl+N) och gör den 100x100 
pixlar. Fyll den med svart färg 
och välj Edit>Define 
BrushPreset ge den ett namn 
och tryck OK. Denna pixel 
kommer vara våran 
DetailingBrush. 

04 Brush Settings 
Se till att välja BrushTipSHape, 
ShapeDYnamics, Scattering och 
Transfer. 
Kontrollera alla inställningar 
under dessa val och ändra dem 
efter behov 

 

 

 

 

 

 

 

 



05 Skapandet av Pixlar 
Duplicera lagret BasePhoto, 
namnge den Guide och sätt 
opaciten till 20%. Dett lager 
är en guide som hjälper dig 
när du börjar måla pixlarna. 
Välj BasePhoto, gå till 
Layer>Layer Mask> Hide 
All. Och med din PixelBrush 
börjar du måla pixlar utmed 
ansiktets konturer. 

06 Baslagret 
Fortsätt att fylla i resten av 
porträttet, se till att få en 
god spridning av stora och 
små pixlar. Du kan stänga av 
lagret Guide och se hur de 
ser ut. Bli inte förskräckt nu i 
starten då det ser platt och 
torrt ut, detta är bara 
början. 

 
 
 
07 täckning 
Duplicera lagret BasePhoto och 
namnge den Layer2. Radera masken 
och skapa en ny. Börja nu måla 
mindre pixlar mellan baspixlarna. Små 
pixlar i 33% och jättesmå i 15%. 

 
 
08 Större 
pixlar 
Förstora nu 
penseln 100% 
och sänk 
opactiteten 
till 40%, måla 
större pixlar, 
men använd 
dem mer 
sparsamt än 
de små och 
se till att 
sprida ut dem 
ordentligt. 
Dessa större 
pixlar ger 
bilden ett 
större djup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09 Huvuddelar 
Ansiktet har vissa huvuddelar som behöver vara 
nästan totalt ifyllda med pixlar. Välj nu 
baspenseln (den som inte har någon spridning) 
och fyll i mun och ögon, så att de står ut från 
mängden, man får finputsa dem runtom med 
EraserTool. 

10 Utfyllnad 
Börja nu fylla i alla de masker du har skapat 
där det verkar saknas pixlar, nu måste man 
börja ha kontroll över pixlarna själv och 
kontrollera storlek och opacitet. 
Zooma in och ut hela tiden för att få ett 
helhetsintryck av bilden och kontrollera den. 

 
11 Hue 
Duplicera lagret 
BasePhoto, radera 
masken, dra upp 
ColorBalance (Ctrl+B) 
och lek lite med den 
för att öka färgtonerna 
i huden. Gör en ny 
mask ovanpå och måla 
pixlar i olika storlek 
och opacitet för att få 
ett nytt färgdjup i 
porträttet. 

12 Nätverkande 
mellan pixlarna 
Den här delen är en 
av de jobbigare i 
projektet. Börja 
med att duplicera 
Layer2 och ta bort 
masken. Gå till 
Filter>Pixelate> 
mosaic och ge 
bilden relativt stora 
pixlar. Vi ska nu 
”brygga” pixlarna. 
Dvs vi sätter 
avlånga 
rektangulära pixlar 
emellan dem så de 
ser ut som om de 
hänger ihop. 
Använd 
RectangleMarque 
Tool till att markera 
områdena där man 
vill ha bryggorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Overlay 
För att ge bilden ett 3D djup så 
behöver vi ett Overlay. 
Duplicera baslagret, gör den 
svartvit med 
Image>Adjustments> 
Desaturate och dra upp 
kontrasten med Levels. Ge 
bilden en ganska stark kontrast, 
sätt Blending till Overlay och 
sätt opaciten någonstans 
mellan 15-30%, beroende vad 
som känns bäst. 

14 Atmosfär 
Nu ska vi skapa en bättre 
atmosfär runt bilden. Ta 
en stor mjuk Brush, och 
dra ner Opactiteten till ca 
20%, välja en neon-
rosa/blå och måla mjukt 
runt konturerna av 
ansiktet. Gör sedan ett 
lager som heter 
TranslucentPixels, ta en av 
de större PixelBrushes du 
har och måla stora svaga 
pixlar utmed konturerna 
av ansiktet i samma 
neonfärg. 
Gör ett nytt lager som 
heter ColourPixels och 
måla svage mörkblå pixlar 
runt håret och de övre 
delarna av ansiktet. 
Gör ett nytt lager som 
heter sparks, gör en liten 
PixelBrush med stor 
spread och måla vita pixlar 
runtom ansiktet, detta 
sätter en extra gnista på 
de hela. Gå sedan in i 
Layer>LayerStyle> 
OuterGlow och välj en 
Neonblå färg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Storstädning 
Kanterna runt ansiktet har 
Brutna och förstörda pixlar. Det 
löser man genom att ta 
EraserTool och en Pixelbrush 
och helt enkelt rensa upp 
kanterna.  
Iomed att man har en 4-5 
masker att arbeta med får man 
gå igenom varje mask. 

 
16 Finputs 
Nu får man städa bilden bäst 
man vill tills den passar ens 
önskemål.  

 

 

 

 

 

 

 


