
1. Kultaiset kirjaimet 

Harjoituksessa tehdään kultainen teksti Photoshopin 
säätötyökaluilla. 

1. Luo uusi valkotaustainen RGB-muotoinen kuva. 
Resoluutio 300 ppi. Korkeus noin 1 cm. 

2. Kirjoita tekstityökalulla jokin sana riittävän 
suurella kirjasin koolla (sopii taustaan). Valitse 
näyttävä kirjasin. Esimerkki tehty Vivaldi-
kirjasimella 

3. Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja napauta Layer-paneelin 
esikatseluruutua. Ohjelma muodostaa aluevalinnan. Tallenna 
aluevalinta Select - Save Selection. Nimeä aluevalinta 

kohdassa Name. ja paina  

 

4. Ota aluevalinta pois valitsemalla Ctrl+D. Siirry  Channels-
paneeliin ja aktivoi edellä tallennettu aluevalinta.  

5. Lisää hieman sumennusta komennolla 
Filter - Blur - Gaussian Blur. Sopiva arvo on 1...3 riippuen 
kuvan koosta. 

  



6. Lisätään valonlähde. Palaa Layer-paneeliin ja aktivoi Background-taso. Valitse 
komento Filter - Rrender - Lightning Effects. Valitse Texture Chanell -valintaan 
oma tallennettu kanava, niin näet oman kirjoituksen esikatselussa. 

valitse valotyypiksi (Light Type) Spot light ja kohdevalon väriksi valkoinen 
(napsauta "värilaatikkoa") ja aseta liukusäätimet sopivasti, ei välttämättä kuten 

kuvassa. Ja lopuksi paina  

7. Teksti on harmaa ja seuraavaksi tehdään kullan pintaa muistuttava tehoste. 
Valitse Image - Adjustment - Curves. Lisää käyrälle kaksi säätöpistettä 
napsauttamalla käyrää ja muotoile käyrä lähes mallin mukaiseksi Ja lopuksi paina 

 
  



8. Lataa aiemmin tallennettu aluevalinta 
Select - Load Selection. 
Aluevalinta on jäänyt pieneksi, koska kirjaimet ovat 
kasvaneet. Valitse Select - Modify - Expand. Anna 
arvoksi 3...6 pikseliä riippuen siitä, kuinka paljon pitää 
laajentaa. Hyväsky laajennus. Tarvittaessa tee 
uudelleen, jos laajennus jäi vielä väärän kokoiseksi.  

9. Kun alue on sopivan kokoinen leikkaa aluevalinta omalle 
tasolle Shift + Crtl + J. 

10. Aktivoi Background-taso. Jos tausta ei ole valkoinen, niin 
valitse koko kuva-alue Ctrl + A ja Delete , valitse 
valkoinen taustaväri . 

11. Vedä Layer-paneelin ylin taso roskakoriin. Mustan 
kirajimen alta paljastuu harmaa kirjain 

12. Seuraavaksi tehdään kultainen sävy. Valitse 
Layer 1 ja Adjustment-paneelista Selective 
Color. Esimerkkikuvan säädöt on tehty kuvan 
mukaan. 

  



13. Siirry  Adjustment-paneelin etusivulle ja valitse 
Curves. Napsauta käyrälle kolme uutta säätöpistettä 
ja vaalenna keltaista väriä. Esimerkissä säätö on 
kuvan mukainen  

14. Vedä Tekstin sisältävä taso Create a new layer -
kuvakkeen päälle. Siirrä kopiotaso ylimmäiseksi ja 
aseta Fill-säätö arvoon 0%. 

15. Kun Layer 1 copy on aktiivisena valitse Add a layer 

style ja valitse Drop Shadow. Aseta asetukse 
lähes kuvan mukaan. 

 

 

 


