HDR-foto’s verscherpen.

(Scott Kelby)

1) Kopieer je achter grondlaag in Photoshop.
2) Ga in het menu Filter naar ’Overige’ en kies ‘Hoog doorlaat’.
3) Sleep de schuifregelaar (straal) helemaal naar links, totdat het scherm egaal grijs is,
sleep hem weer terug naar rechts tot je een behoorlijke hoeveelheid details ziet,
maar niet zo veel dat je overal halo’s omheen ziet.
4) Boven in het paneel ‘lagen’ verander je de overvloeimodus van ‘normaal’ naar ‘fel
licht’ voor extreme verscherping. Voor een subtielere verscherping, kies je ‘zacht
licht’. Als het nog te scherp lijkt, verlaag dan de dekking van deze laag.
Halo’s en andere HDR-problemen verhelpen. (Scott Kelby)
Open je HDR beeld in Photoshop, en open dan de normaal belichte opname uit je
belichtingsreeks in Camera RAW van Photoshop.
Verhoog de helderheid en het contrast tot hij er mooi en fris uitziet en klik dan op ‘open’.
Houd de Shift-toets nu ingedrukt en sleep de normale foto boven op je HDR-foto (de Shifttoets zorgt voor een perfecte uitlijning met de foto eronder)
Houd de Alt-toets ingedrukt en klik op het icoontje ‘laagmasker toevoegen’ onder in het
paneel Lagen om een zwart laagmasker over je normale beeld te leggen en dit te maskeren.
Neem het gereedschap ‘penseel’, kies een dun, zacht penseel, stel je voorgrondkleur in op
‘wit’ en schilder over de probleemgebieden (met de halo’s en de vlekjes).
Zo schilder je stukjes van de normale foto terug in die gebieden. Als je schildert en het
origineel te duidelijk zichtbaar is, verlaag dan de dekking van het penseel naar 50% en
probeer het nog eens.
Als je iets moet uitgummen, stel je de voorgrondkleur in op ‘zwart’ en schilder je het weg.
Een goede voorinstelling voor HDR Pro van Photoshop. (Scott Kelby)
Ga naar HDR Pro
Onder Randgloed, straal: 176 px, sterkte: 0,47.
Onder kleurtoon en details, Gamma: 0,76, belichting: 0,30, detail: 300%, schaduw100% en
hooglicht: -100%.
Onder kleur, levendigheid: 22% en verzadiging: 26%. Klik dan op de tab Curve en voeg een Scurve toe. Dit voegt wat extra contrast toe. Je voegt punten op de curve toe door op de
diagonale lijn te klikken en hem naar boven of beneden te slepen. Als je een fout maakt, klik
je op een punt en druk je op Backspace. Als je deze instellingen hebt ingevoerd, kun je ze
bewaren als instelling! Klik op het icoontje rechts in het dialoogvenster van het menu
Voorinstelling en kies ‘voorinstelling opslaan’.

