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I forbindelse med et af Cewe´s nye produkter, 
CEWE FOTOBOG Kids, skulle der laves en ny 
underside med et header billede som videre 
kunne bruges på Cewe´s social medie opslag 
om Kids bogen.

OPGAVEBESKRIVELSE

Vi skal have lavet en ny side om CEWE FO-
TOBOG Kids på cewefotobog.dk. Tekst er 
vedhæftet – får den oversat til norsk og svensk. 
Hent gerne inspiration fra CEWE FOTOBOG 
Pure-siden: https://www.cewefotobog.dk/pro-
dukter/cewe-fotobog-pure.html 

• Overvægt af billeder 
• Tekst i forskellige afsnit, separeret af billeder

GRAFIK, BILLEDBEHANDLING OG 
GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE



ARBEJDSPROCESS

Jeg startede ud med at lave skitsetegninger 
og hurtige sammenklipninger i photoshop. På 
den måde fik jeg effektivt fravalgt de billeder 
der ikke passede ind i kompositionen og visual-
iseret ideerne. 

Derefter udspurgte jeg min kollega om ideerne, 
og vi udvalgte ideen med dens tilhørende 
billeder. 1 billede af produktet og 2 motivbilled-
er der skulle erstatte de originale billeder i 
bogens sider. 

For at gøre processen mere effektiv klargjorde 
jeg produktbilledet med paths og tilpasning af 
størrelse så motivbillederne kunne udfylde sid-
en uden af over-scalerer. 

Før jeg begyndte at klippe billederne sammen 
redigerede jeg de 2 motivbilleder så de havde 
det samme udtryk som baggrundsbilledet. 

RETOUCHING

Exposure, offset og gramma correction for at 
lysne øjnene. 

Hue/saturation (colorize) + mask – ændre 
farven på badeanden til gul og rette de pink 
reflectioner i øjnene fra anden.

Curves til at give billedet mere liv.

Hue/saturation +3 for at rette de pink underton-
er. 

Crop tool + Content aware, billedet manglede 
noget vand og nogle bobler i bunden for at ud-
fylde siden på bogen helt. Derefter brugte jeg 
clone stamp tool til at rette de ”nye” bobler. 



FRITLÆGNING

På begge motivbilleder startede jeg ud med 
channels + levels, begge billeder havde lyse 
baggrunde, så det var oplagt at bruge denne 
metode. På billedet med de 3 børn brugte jeg 
derefter select and mask til at fritlægge håret.

SAMMENKLIPNING

Jeg placerede først de ikke fritlagte med re-
digerede billeder i bogen. Med de paths jeg 
allerede havde lavet var det nemt og hurtigt 
at placere billederne, og evt. rette til. Derefter 
placerede jeg de fritlagte udgaver ovenpå.
Skyggerne tilføjede jeg med brush, gausian 
blur, mask og hue/saturation for at give det en 
blå tone. 

Til sidst placerede jeg cewe´s photobog brand 
logo oppe i højre hjørne. 

EKSPORTERING TIL WEBSIDEN

72 ppi, 968 x 530px. Har komprimeret billedet i 
optimizilla. 

KODNING

Vores websider laver vi i et program der hedder COPS 
Tools. Derefter kan vi tilpasse designet med css. 

Jeg har tilpasset breden af nogle af boksene så de har 
et mere dynamisk udtryk. Det skabte problemer når sid-
en blev vist på mobil, så jeg har brugt media queries for 
at rette breden tilbage til det originale på mobil.




