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 Pràctica 12 
 
Estampar un dibuix sobre una tela tot adaptant la textura. 
 

 
 

 Mètode 
 
1. Per començar a treballar obrirem la imatge CAMELLBOY.JPG que trobarem dins la carpeta 
de la PRÀCTICA 12. 
 
2. Ara, seguint el mètode vist a la pràctica 7, la passem a escala de grisos i a RGB.  
 
3. Desenfocarem la imatge des de FILTRE/DESENFOCAR/DESENFOQUE GAUSSIANO, a la 
finestra de diàleg li posem 7,0 píxels de RADI i fem un clic a OK. 
 

 
 
4. Ara li aplicarem uns NIVELLS per contrastar més la imatge des de 
IMAGEN/AJUSTES/NIVELES, en aquest cas no farem servir les capes, perquè un cop fet 
això ho guardarem com una imatge nova. Al quadre de diàleg li donem els següents valors. 
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5. Ara ho guardarem amb el nom de TURBANT.PSD. 
 
6. Obrim una altra vegada la imatge CAMELLBOY.JPG i mirem la resolució que té, des de 
IMAGEN/TAMAÑO DE IMAGEN. 
 
7. Fem el mateix amb la imatge AFRICA MAPA.TIF, i passem la imatge a 72 ppi, seguint el 
mètode que vàrem fer a la primera pràctica.  
 
8. Ara posem la imatge a RGB, anant a IMAGEN/MODO/COLOR RGB. 
 
9. Fem un clic sobre el mapa i amb l’eina MOVER l’arrosseguem sobre la imatge 
CAMELLBOY.JPG, la posicionem correctament. Ara tenim creada la CAPA 1 i la posem en 
MODO MULTIPLICAR, com ens mostra la imatge. 
 

 
 
 
10. Apliquem el filtre DESPLAZAR desde FILTRO/DISTORSIONAR/DESPLAZAR. A la 
finestra de diàleg que s’obre li donem els valors de 20%, tant en ESCALA VERTICAL com en 
ESCALA HORIZONTAL. A la següent finestra anem a buscar l’arxiu TURBANT.PSD que 
haviem guardat anteriorment. El seleccionem i premem el botó ABRIR. Posem la OPACIDAD 
de la capa a un 60%. 
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El resultat seria el següent: 
 

 
 
11. Ara acabarem d’ajustar les línies del mapa a la tela amb l’eina LICUAR, que tenim al menú 
FILTRO. Seleccionem l’eina DEFORMAR, un pinzell d’un 30 i la pressió al 100%, activem el 
botó AÑADIR FONDO, escollim l'opció FONDO i posem l'opacitat al 100%. 
 

 


