
Kuvakehys 

Photoshopilla voidaan tehdä kehykset kuvalle. Seuraavassa tehdään kuva kuvassa -kehys 

1. Valitse omasta kuvakirjastostasi tai käy ottamassa 

vauhdikas kuva, jossa kohde näkyy terävänä. Avaa kuva ja 

tallenna se Photoshop-muodossa .psd 

2. Kopioi Background-taso ja luo uusi taso kopion ja 

alkuperäisen väliin. Nimeä tasot uudelleen. 

3. Maski-tasolle piirrä Rectangle Tool -työkalulla suorakaide, 

johon kuvan kohde jää sisäpuolelle (kuvassa valkoinen kehys). 

 

 

4. Seuraavaksi tehdään rajaava maski. Pikku kuva -tasolle rajataan Maski-tason kehys. Paina 

Alt-näppäin pohjaan ja siirrä osoitin Maski -ja Pikku kuva -tasojen rajalle (osoitin muuttuu 

) ja napsauta.  

 
  



5. Seuraavaksi lisätään valkoinen kehys pienen kuvan ympärille. 

Siirry Maski-tasolle ja napsauta Layer Style -kuvaketta ja valitse 

Stroke. 

6. Tee asetukset esimerkiksi kuvan mukaan (voit käyttää omiakin, 

jos tulos on parempi) 

Size on kehyksen leveys 

Position Inside tekee terävät kulmat ja Outside tekee pyöristetyt kulmat 

Color on kehyksen väri  (tässä valkoinen) 

  



7. Siirry  Drop Shadow -optioon. Tässä tehdään varjostus kehykselle. Tee asetukset 

esimerkiksi kuvan mukaan (voit käyttää omiakin, jos tulos on parempi) 

 

Opacity tarkoittaa läpikuultavuutta 

Angle tarkoittaa kulmaa, josta ajatellaan valon tulevan 

Distance tarkoittaa varjon etäisyyttä kehyksestä 

Spread tarkoittaa kuinka paljon varjo täyttää varjon alueesta  

Size on varjon leveys 

 

8. Seuraavaksi kehys käännetään Free Transform -työkalulla (Näppäin Ctrl + T). 

Käännä kuvaa ja siirrä se sopivaan kohtaan. Kokoakin voit muuttaa. Kun kuva on sopiva 

paina lopuksi Enter  

 



9. Kuvan taustan väriä voi korostaa esimerkiksi Hue/Saturation -

säädöllä. Valitse Background-taso ja kopioi se. Nimeä kopio Sävy. 

Siirry Sävy-tasolle ja napsauta Create new Fill or adjustmen layer 

-kuvaketta ja valitse Hue/Saturation. Säädä sävyä ja kylläisyyttä 

(korosta taustan pääväriä tai kohteena olevan kuvanpääväriä). 

Voit kokeilla muitakin kuvansäätöjä. 

Esimerkissä on tehty tarkoituksella liian korostettu  

10. Siirry Sävy-tasolle, jos et ole siellä. Tee epäterävyys. Valitse 

Filter - Blur - Radial Blur ja tee sopivat asetukset.  

11. Voit kokeilla muitakin suodattimia. 

12. Sävy-tason Opacity-arvolla voit säätää taustakuvan näkyvyyttä 

Koska kuvansäätöjä on tehty eri tasoille on niiden säätö helppoa. 

Tarvittaessa mene säätötasolle ja  muuta kuvan säätöjä sopivaksi. 


