
Hva gjør du med 
alle de fine bildene 

du tok i julen?
Her får du tips om fotoforbedring og etterbehandling av 

bildene dine

Lesetid: ca.4- 6. min.



- Blir bildene bare liggende på mobilen? 
- Blir du usikker på hvilke bilder som gjør seg på veggen
- Eller har du ikke tenkt på at du kan gjøre hjemmet ditt mer 

personlig med DINE bilder på veggen?
- Blir du usikker og lei av de tekniske utforingene du møter?
- Mangler bildene piksler for å få det i stort format?

Har du tatt mange fine 
bilder de siste ukene?
Du er sikkert flink til å ta mange bilder, men så blir de 
bare liggende på mobilen, og swipet over. Er det 
mulig å gjøre noe mer med de?  Og kan de forbedres 
med enkle grep? Ja, følg med!



- Bruk mobilkameraets egen redigeringsprogram- der har 
du alt du normalt trenger

- Du kan laste ned Picsart – som er en gøyal og moderne  
versjon av Photoshop. Gratis med reklame, koster ca.300 
pr år uten reklame.

- Photoshop og Lightroom som koster penger, og kanskje 
ikke nødvendig for deg som ikke skal drive profesjonelt

Fototips og etterbehandling 
av mobilbildene dine
Det beste er å få det så riktig som mulig med en gang når man tar bildet ved å 
følge tidligere tips. Men som oftest blir det ikke perfekte forhold. Trøsten er at 
mye kan rettes i ettertid. Du har ulike programmer du kan bruke som er gratis. 
Eller du kan velge å betale for enkelte hvis du er veldig ivrig eller blir lei 
reklame. Du kan redigere bildet direkte på mobilen eller på pc’en.

Før –for mørkt

Etter –riktig lysnet



Lysjusteringer m.m. på mobilen
Skal du bruke bildet på FB eller Instagram, er det greit å gjøre 
endringene kun på mobilen. Det enkleste og billigste er å bruke 
bildeprogrammet som bildene ligger i. Det har de fleste 
funksjoner, mer enn det som er på pcen ofte.

Klikk på 
rediger

Her kan man 
justere lys, 
kontrast , 
metning og 
skarphet m.m

Kjæledyrbilde | Naturbilde
Nyfødtbilde
Konfirmantbilde
Fotoredigering
Lysjustering
Effekter
Kreativ vri | Popart



Lysjusteringer m.m. i bildeprogrammet 
som følger bildene på pcen
Når du laster inn bildene på pcen, så ligger de i et program. Du kan redigere 
hvert enkelt bilde. Dette er gratis, og ofte nok for mange.

Beskjær Klikk her
Klikk her



Lysjusteringer, fokus m.m.
Ofte kan bildene bli litt mørke, det er vel ofte hovedproblemet for mange.
Bildet kan bli bedre med å lysne det, beskjære det, eller få frem fargene i 
bildet bedre. Kanskje ønsker du å beskjære bildene også.

Beskjær Klikk her
Klikk her

Her er bildenes egne 
redigeringsprogram, som 
tar for seg det viktigste 
du trenger. Her kan du 
lysne bildet, få mer farge 
eller sort hvitt eller 
redigere røde øyne.



Lysjusteringer m.m. i Picsart
Picsart er et veldig gøy designprogram som får kreativiteten til å blomstre 
med en rekke preset, og mye gøy. Programmet dekker mye av det Photoshop 
gjør, dog ikke alt, men er mye mer brukervennlig. Gratis med reklame.

Det er enkelt og lurt å ha Picsart
på mobilen. Enkelt å legge ut på 
Insta og FB. Med Pixaloop kan du 
lage små videosnutter med 
bevegelse.

Her ligger 
lys, kontrast, 
metning 
m.m.



Hva kan gjøres 
med bildet ditt?

• Forbedring av bildet ditt- best mulig 
farger og snitt. Fjerne, zoome, lysne 
m.m.

• Kreativ vri på bilde

• Fra farge bilde til svart – hvitt

• Fra vanlig til gammelt papir

• Popart stil

• Effekter som lysbobler, snø, lysstråler, 
hjerter, rammer m.m

• Tegneserieaktig

• Maleriaktig

• Tekst - bilder satt sammen

• Morsomme effekter og farger

• Bytte bakgrunner på f.eks brudebilde

Du kan få bildene dine på 
lerret, akryl, matt plate og 
aluminium.
Vi gir råd om materialvalg 
ut ifra motiv, ønsket effekt 
og interiøret ellers.



Takk! 
Ha en herlig 
fotodag!

www.nordicphotodesign.no

post@nordicphotodesign.no

Vil du ha favoritt motivet ditt 
i stort format på veggen?

Last opp bildet her!

Vi foto optimaliserer bildet ditt, og 
tar hele fotobestillingen for deg. Vi 
ordner med nok piksler.

ENKELT! TIDSBESPARENDE!

Bare å hente bildet ditt på 
postkontoret 6-9 dager senere

http://www.nordicphotodesign.no/
https://nordicphotodesign.no/fa-gratis-fotojustering/

