
Brukerveiledning i Gimp
Utforsking med lys og kontraster i et bilde
Åpne programmet Gimp som ligger i programmappen på skolens PCer. 
Gå til Fil > Åpne og velg bildet som heter skog.jpg i mappen Gimp på skrivebordet.
Under ser dere et skogbilde hvor lyset skinner gjennom trærnes lysåpninger.
Det vi skal gjøre i denne veiledningen er å prøve ut verktøy som forsterker eller  
endrer lysets styrke, stemning og farger.

LYSSTYRKE-KONTRAST
I menyen øverst klikker du på Farger > Lysstyrke-Kontrast. Her får du opp et verktøy hvor du 
kan justere lysstyrke og kontrast i bildet. Kontrast vil si at det lyse blir lysere og det mørke blir 
mørkere. Flytt skyvekontrollene slik som vist under eller til ønsket styrke. Prøv deg frem.



KURVER:
Klikk på Farger og velg Kurver fra menyen. Her kan du også justere fargene, lysne, mørke og 
utforske uendelig med bildene dine. Ta tak i kurven og dra den ut fra midten i en bue slik som vist. 
Du vil nå se at lyset kommer enda sterkere frem. Utforsk verktøyet ved å dra i kurven i flere retnin-
ger og legg merke til hva som skjer med bildet.

LYSEFFEKTER:
Klikk på Filtre > Lys og skygge og velg Lyseffekter fra menyen. Her skal vi faktisk legge inn en 
ekstra lysskilde som ikke finnes i bildet fra før. Det kan for eksempel være at du har et bilde som 
du vil legge inn et lys for å skape en spesiell stemning.
Som du ser under får du opp en boks med en liten firkant av bildet ditt og hvor du kan legge inn et 
lys der du selv vil. Ta tak i den blå streken og flytt lyset dit du vil eller øverst til venstre i bildet slik 
som vist.



GLØD/METNING:
Klikk på Farger og velg Fargetoner og metning fra menyen. Her kan du endre fargetone, lys og 
metning. Husk at lyset inneholder alle farger (RGB) som vi har lært om tidligere. Her har vi gjort 
om grønnfargene til blått som gir en helt anne stemning (kalde og varme farger). Den blå fargen 
og lyset her gjør at bildet virker kaldere. Utforsk verktøyet og prøv deg frem med flere stemnings-
farger.

Her kan du se hvordan uttrykket i bildet endrer seg med varme farger. 

Prøv ut verktøyene på dine egne bilder og utforsk gjerne flere verktøy i Gimp. 
Print ut de bildene du blir fornøyd med slik at vi kan snakke om dem sammen i timen.

Lykke til med utforskingen og ikke vær redd for å spørre om hjelp! 


