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1. TEHTÄVÄ: TASON SEKOITUSTILAT 

Tutkitaan esimerkin avulla mitä ovat tasojen sekoitustilat. Aukaise kuva koirasta. Älä valitse koiraa 

tarkasti vaan valitse koira Suorakulmainen valinta- työkalulla. Ota komento: Muokkaa | Kopioi. 

Aukaise kuva kyltistä ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Nosta koira oikeaan 

paikkaan oikean kokoisena. 

 

Aukaise Tason ominaisuudet (Voit ottaa komennon: Tasot | Tason ominaisuudet) ja kokeile 

muuttaa kohtaa Tila. Mitä huomaat? Kun valittuna on tila: Kevennä, niin musta väri katoaa ja koira 

on oikein nätisti kyltissä nyt. 

 

 

 

Muuttelemalla Tila-asetusta Tason ominaisuudet - ikkunassa, voidaan ylempi taso sulauttaa 

alempaan tasoon eri tavalla. Kevennä tila muuttaa siis mustan värin läpinäkyväksi, jolloin erillistä 

rajausta ei tarvita.  

 

 



2. TEHTÄVÄ: KUIVA IHO 

Aukaise kuva kuivasta maasta ja valitse se Suorakulmainen valinta- työkalulla. Ota komento: 

Muokkaa | Kopioi. Aukaise kuva tytöstä ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Nosta 

kuiva maa työn päälle, niin että se peittää tytön kokonaan. 

 

Kun olet valinnut kuivan maan Tasot- ikkunassa, niin ota esille tason ominaisuudet Tasot- 

ikkunasta (tai ota komento: Tasot | Tason ominaisuudet). Tutki mitä tapahtuu, kun vaihdat Tilaa 

Tason ominaisuuksissa. Lopuksi valitse Tilaksi: Peilattu. Voit myös hieman laskea Peittävyys 

arvoa. 180 on hyvä. Kuittaa lopuksi valinnat OK painikkeella.  

 

 

 

Lopuksi kumita Pyyhin- 

työkalulla maa pois kaikkialta 

muualta paitsi iholta. 

Lopputuloksen pitäisi näyttää 

kuvan mukaiselta. 

Voit kokeilla efektiä myös 

muilla materiaaleilla. Etsi kuvia 

netistä. 



3. TEHTÄVÄ: KASVOT HEDELMÄSSÄ 

Aukaise kuva tytön kasvoista ja valitse se Suorakulmainen valinta- työkalulla. Ota komento: 

Muokkaa | Kopioi. Aukaise kuva päärynöistä ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. 

Mene Tason ominaisuuksiin Tasot- ikkunassa ja ota esille tason ominaisuudet Tasot- ikkunasta 

(tai ota komento: Tasot | Tason ominaisuudet). Pienennä väliaikaisesti Tason peittävyyttä ja nosta 

tytön naama yhden päärynän päälle, niin että tytön naaman leveys on sama kuin päärynän leveys.  

 

Lopuksi muuta tason tilaksi: Sulauttava ja nosta peittävyys takaisin arvoon 255. Kuittaa OK:lla. 

Kumita Pyyhin työkalulla kasvot pois kaikkialta muualta paitsi päärynän kohdalta. Lopputulos on 

kuvan mukainen. 

 

Vinkki: Jos haluat pullistaa kasvoja kaareviksi, niin se onnistuu komennolla: Tehosteet | 

Vääristymä | Pullistus. 

 

 



4. TEHTÄVÄ: LUSIKKA LASISSA 

Aukaise kuva lasista. Valitse lasin etuosa valintatyökalulla ja ota komento: Muokkaa | Kopioi ja 

Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Aukaise kuva lusikasta. Valitse lusikka valintatyökalulla ja ota 

komento: Muokkaa | Kopioi. Mene takaisin lasi kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen 

tasoon. Nosta ja pyöritä lusikka paikoilleen, niin kuin se olisi lasissa. 

 

Siirrä taso, jossa on lasin etuosa, ylimmäiseksi Tasot- ikkunassa. Mene tason ominaisuuksiin ja 

muuta tason tilaksi: Kerro, jolloin lusikka näyttää siltä kuin se olisi lasissa. 

 

Jos haluat lisätä juomaa lasiin, niin perusta tyhjä taso lusikka- ja lasin etuosa- tasojen väliin. 

Valitse oikea alue valintatyökalulla ja väritä se haluamallasi värillä ja laita tason tilaksi myös: 

Kerro. 

 

 



5. TEHTÄVÄ: LASIN TAKANA 

Aukaise kuva ikkunoista. Valitse valintatyökalulla ne ikkunaruudut, joissa on lasi (viisi kappaletta). 

Ota lopuksi komennot: Muokkaa | Kopioi ja Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Katso, että olet 

tullut takaisin Taustakuva-tasolle Tasot- ikkunassa ja valitse vielä avonainen kuudes ikkunaruutu 

ja ota komennot: Muokkaa | Käännä valinta, Muokkaa | Kopioi ja Muokkaa | Liitä uuteen 

tasoon. Laita ylimmälle tasolle kuva, jossa on ikkunoiden kohdalla kuusi reikää. Laita toiselle 

tasolle kuva, jossa on viisi ikkunaruutua. Alimmalla tasolla on alkuperäinen kuva.  

 

Aukaise kuva tytöstä. Valitse valintatyökalulla tyttö ja ota komennot: Muokkaa | Kopioi. Mene 

takaisin ikkuna kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Nosta tyttö oikeaan 

paikkaan oikean kokoisena. 

 

Lopuksi siirrä tyttö viiden ikkunaruudun taakse Tasot- ikkunassa. Lisää viiden ikkunaruudun 

tasoon Tila: Lisäävä. Kuittaa OK:lla. 

 

 

Tyttö 

Viisi ikkunaruutua, jossa Tila: Lisäävä. 



6. TEHTÄVÄ: SÄÄTÖTASO (TUMMUUDEN SÄÄTÄMINEN KÄYRIEN AVULLA) 

Aukaise kuva tytöstä ja valitse se valintatyökalulla. Perusta uusi taso komennolla: Tasot | Lisää 

uusi taso. Väritä valittu alue täysin keskiharmaalla (R = 128, G = 128, B = 128) tälle uudelle 

tasolle. 

 

Valitse tason ominaisuudet (Tasot | Tason ominaisuudet) ja muuta harmaan tason tilaksi: 

Sulauttava, jolloin harmaa väri katoaa. Tätä ”läpinäkyvää” harmaata tasoa voi nimittää 

säätötasoksi. Ota nyt komento: Säädöt | Käyrät. Tartu hiirellä viivaan ja liikuta sitä, mitä 

huomaat? Voit säätää kuvan tummuusastetta käyrien avulla. 

 

Voit tehdä oman säätötason myös taustalle. Kokeile säätää tasoa myös komennolla: Säädöt | 

Kirkkaus / Kontrasti. Miksi säätötaso on parempi kuin muokata kuvaa suoraan? 

 

 



7. TEHTÄVÄ: HARJOITUS: TERÄVIÄ KUVIA 

Komennolla: Tehosteet | Valokuva | Terävöitä, saadaan kuvia terävämmiksi. 

 

Katsotaan esimerkin avulla kuinka kuvan terävyys muuttuu. Yleensä tämä riittää useimpiin 

tapauksiin. 

 

Kuvaa voidaan vielä tästäkin terävöittää seuraavasti.  Tee tasosta kopio komennolla: Tasot | 

Kahdenna taso. Muuta päällä olevan kopio mustavalkeaksi komennolla: Säädöt | 

Mustavalkoinen. Mene Tason ominaisuuksiin (Tasot | Tason ominaisuudet) ja muuta Tilaksi: 

Sulauttava. Ja kuva näyttää terävämmältä, koska musta ja valkoinen korostuvat. 

 

Koska päällä oleva taso toimii myös ns. säätötasona, niin sillä voi myös säätää kuvan tummuutta 

komennolla: Säädöt | Käyrät. Kokeile. 

 

 

 



8. TEHTÄVÄ: HARJOITUS: VÄRITÄ 

Haluatko värittää kuvan sotkematta alkuperäistä kuvaa? Se onnistuu helposti, kun perustat uuden 

tyhjän tason komennolla: Tasot | Lisää uusi taso ja menet tason ominaisuuksiin (Tasot | Tason 

ominaisuudet). Muuta tason Tilaksi: Värivarjostus ja kuittaa OK:lla. 

Valitse nyt pensseli-työkalu ja valitse väripaletista väri. Ja sitten vai värität tyhjälle tasolle. Väri 

sekoittuu nyt alla olevaan tasoon. 

 

Väritä jokainen kynä eri värillä. Jos väritit liikaa, niin se on helppo korjata pyyhekumilla. 

 

 

 

 

 


