
ZMIANA KOLORU WŁOSÓW I OCZU 

1. Otwórz zdjęcie Kolor włosów w PhotoPaint za pomocą polecenia Otwórz w oknie 

powitalnym programu. Duplikujemy warstwę tła za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+D. 

 

2. W Oknie dokowanym obiektów na samym dole kliknij na Nowy obiekt, następnie kliknij 

dwukrotnie na jego nazwę i zmieo ją w oknie Właściwości obiektu z Obiekt 1 na Kolor 

włosów. Scalanie zmieo na Miękkie światło. 

          

 

3. Wybierz z Przybornika narzędzie Malowanie, na Pasku właściwości w polu Kształt ustaw 

miękką, okrągłą koocówkę o Rozmiarze 200.  



   

Następnie kliknij na Kolor pierwszego planu i w oknie dialogowym ustaw dowolny kolor. 

 

4. Zamaluj wybranym kolorem włosy. Jeśli zamalujesz fragment twarzy użyj Gumki. Sposób ten 

działa najlepiej przy włosach jasnych.  

Kolor pierwszego planu 



 

Jeśli chcielibyśmy skorygowad nałożony kolor włosów, np. zwiększyd jego nasycenie, 

wchodzimy w Obrazek-Dopasuj-Jaskrawośd-Kontrast-Intensywnośd i suwakami w oknie 

dialogowym dopasowujemy wedle uznania. 

 

Zaznaczamy obie warstwy z wciśniętym klawiszem Ctrl i łączymy ze sobą klikając na samym 

dole Okna dokowanego obiektów w przycisk Połącz obiekty ze sobą. Powstałą w ten sposób 

warstwę znów nazywamy Kolor włosów. 

5. Teraz czas na zmianę koloru oczu. Duplikujemy warstwę Kolor włosów kombinacją klawiszy 

Ctrl+D i zmieniamy jej nazwę na Kolor oczu. Wchodzimy w Obiekt- Maska obcinania-Utwórz-

Aby pokazad  wszystko. Obok miniatury warstwy Kolor oczu pojawi się biały prostokąt. 



 

6. Klikając w ikonkę oka obok warstwy Kolor oczu wyłączamy ją na chwilę. Przechodzimy na 

warstwę Kolor włosów, wchodzimy w Obrazek-Dopasuj-Barwa-Nasycenie-Jasnośd. 

 

W oknie dialogowym pozostajemy na Kanale głównym i przesuwamy suwak Barwa daleko w 

lewo, do wartości ok. 97. Koncentrujemy się tylko na kolorze tęczówek, uzyskując głęboki, 

zielony kolor. Pozostałe suwaki możemy pozostawid bez zmian. Reszta obrazu stanie się 

purpurowa, nie przejmujemy się tym. 

 

7. Aktywujemy z powrotem warstwę Kolor oczu wraz z Maską obcinania. Wybieramy pędzel z 

okrągłą, miękką koocówką, kolor ustawiamy na czarny i malujemy po tęczówkach odkrywając 

ich zieloną barwę. Jeśli za bardzo wyjedziemy pędzlem poza obręb tęczówki, zmieniamy kolor 

narzędzia na biały i zamalowujemy błędy. 



 

8. Zaznaczamy obie warstwy z wciśniętym klawiszem Ctrl i łączymy je ze sobą. Zapisujemy 

obrazek. 

 

 

PRZED…                                                                              PO… 


