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1.Otwórz zdjęcie, nad którym chcesz pracować, i od razu wykonaj kopię warstwy tła ❶. Nowo 
utworzona warstwa zostanie automatycznie zaznaczona

2.Z przybornika wybierz narzędzie Kadrowanie ❷. W opcjach narzędzia włącz Tylko bieżąca warstwa 
❸, ponieważ chcemy tu kadrować jedynie nowo utworzoną warstwę, a nie cały obraz.

3. Wyznacz ramkę kadrowania. Stosując metody znane z narzędzi do zaznaczania, przeciągaj jej 
krawędzie ❹, aż uzyskasz pożądany wycinek oryginalnego zdjęcia. Zatwierdź operację, klikając 
wewnątrz utworzonego zaznaczenia.

Wielkość nowej warstwy rozpoznasz po czarno-żółtej linii granicznej (kolor odróżnia ją od czarno-
białej linii kreskowanej zaznaczenia), która pojawia się po wybraniu tej warstwy.

Oprócz nowej linii granicznej ❻ na ekranie początkowo nie zobaczysz żadnej różnicy. To całkiem 
normalne, ponieważ zawartość obu warstw jest identyczna. Różnią się jedynie wielkością.

4. Z menu kontekstowego warstwy ❺ wybierz Kanał alfa na zaznaczenie ❼, żeby załadować jedną z
warstw jako zaznaczenie, które później będzie można wykorzystać.

5. Powyżej właśnie edytowanej warstwy utwórz nową warstwę. W sekcji Typ wypełnienia warstwy 
zaznacz opcję Przezroczysta ❽.

6. Z menu wybierz Zaznaczenie/Powiększ ❿, a w otwartym oknie dialogowym wprowadź wielkość 
❾, o jaką chcesz je powiększyć. W tym przykładzie najwłaściwsza będzie wartość jednego piksela.6

7.Teraz skorzystaj z funkcji Edycja/Rysuj według zaznaczenia ⓭ i w oknie dialogowym podaj 
Szerokość linii wynoszącą 2 piksele ⓫. W ten sposób powstanie cienka linia w kolorze pierwszego 
planu. W tym przykładzie użyjemy standardowego koloru pierwszego planu, czyli czerni, ponieważ 
chcemy uzyskać obramowanie tej właśnie barwy. Wprowadzone dane zatwierdź, klikając przycisk 
Rysuj ⓬.

8.Zaznacz warstwę tła ⓮ i utwórz ponad nią nową, przezroczystą warstwę ⓯. Utworzona przed 
chwilą czarna linia obramowania ⓰ jest aktualnie ledwo widoczna, ponieważ jest naprawdę 
cieniutka. To jednak celowy zabieg. Poza tym zostaje ona częściowo przykryta przez linię zaznaczenia.

9.Ponownie powiększ aktualne zaznaczenie, jeszcze raz wykorzystując funkcję Zaznaczenie/Powiększ. 
Tym razem zastosuj jednak bardzo dużą wartość 40 pikseli ⓱.

10. Powiększone zaznaczenie wypełnij kolorem, wywołując z menu funkcję Edycja/Wypełnij kolorem 
tła. Sprawdź wcześniej, czy kolor tła nadal jest standardowo biały.


