A facebook-on folyt a csevej a vászonfotóról, és az ő problémájáról. Mármint arról, hogy ugye
a vászonfotó egy fa keretre van feszítve, ennek következtében körben 3-3 cm elvész a
képből. Na, de mi van akkor, ha nem akarjuk, hogy elvesszen, mert pont egy fontos részlet
van ott, illetve annyira szűk a képkivágás, hogy abból már nem lehet vágni. Mondhatnák azt
is, hogy roppant egyszerű a feladat, keressünk egy másik fotót. Persze nem adjuk fel ilyen
könnyen, és persze a Photoshop-ban minden lehetséges. Csak némi türelem kell hozzá. A
videóban három különböző esetet fogok bemutatni.
Az első talán a legegyszerűbb. Ez egy normál scrap oldal, ami még megvan réteges fájlként.
Itt minden maradhat változatlan, csak a háttér réteget kell nagyobbra húzni, és ha
szükséges, pár apró ﬁnomítást elvégezni.
Bármilyen méretről van szó, az első lépés, hogy készítsünk egy új dokumentumot. 6-6 cm-rel
nagyobbat, mint a kiválasztott méret. Ebben az esetben pl. 60 x 60-as lesz a vászonfotó,
tehát 66 cm x 66 cm az új doksi, 300 pixels/inch felbontás mellett. A vonalzót húzzuk be
minden irányból 3-3 cm-re, így rögtön látni fogjuk, mi az a rész, ami már a keretezéshez kell.
A képet ráhúzzuk erre a sablonra, majd ennél az esetnél csak a háttér papírral van dolgunk.
A többi a videóban.

A második eset egy sima városi kép. Csak éppen kár lenne a széléért. Ezt más módszerrel
oldottam meg. A keret itt is a tényleges kép határait jelöli, a többi már csak trükközés.

A harmadik eset a legizgibb, mert itt ugyan a nagy részét pillanatok alatt meg lehetett oldani,
de a bébi hiányzó füle azért nagyobb problémát jelent. Erre is mutatok megoldást a
videóban.

Remélem, pár nehézséget ezzel megoldottunk, ha mégis akad még kérdés, akkor a fórumban
megbeszéljük.
A videó minden igyekezetem ellenére se túl rövid, pedig ahol lehetett, megvágtam. Pont az
utolsó résznél viszont a pacsmagolás kimaradt, valahogy leállt közben a felvétel, de a lényeg
így is benne van.

Remélem, sikerült pár ötletet adnom:)
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