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Hvordan få “perfekte print” i

Lightroom?

 Når jeg nu har kæmpet en brav kamp for at få mit billede til at ligne

et mesterværk og trykker PRINT. 

 Hvorfor bliver jeg så skuffet når jeg ser det færdige print. Det er jo 
ikke det billede jeg ser på skærmen.

 Det er fordi skærmbilledet og papirbilledet er to vidt forskellige

medier til at presentere billedet.

 Jeg vil gå igennem en metode i Lightroom hvor man kan styre

billedet så det printede ligner skærmbilledet.



Print

 Printet skal matche farverne på computerskærmen

 Det er umiddelbart korrekt. Dog med nogle modifikationer

 Husk at skærmen er en lyskilde som udstråler lys. Et print på papir er

baseret på reflekteret lys.

 Et print på papir vil aldrig fremstå så klart, levende og kontrastrigt

som et billede på en skærm



Print

 Derudover vil forskellige papiroverflader være forskellige i deres

evne til at reflektere lys.

 Et blankt papir vil reflektere meget lys medens et mat papir vil virke
kedeligt i sammenligning.

 Papiroverfladen vil begrænse kontrastomfanget et papir kan

frembringe og vil påvirke vores fornemmelse af dynamik og

mætning.

 Derudover skal man tage papirets basis tone i betragtning. Selv en

neutral hvid kan have en let tone.

 Glem ikke betragtningsanfstanden

 Forvent ikke at billedet på skærmen vil være identisk med printet



Print

 Det er kritisk at din skærm er kalibreret. 

 På en ikke kalibreret skærm kan man ikke vurdere eventuelle

farvestik.

 Kalibreringen bør foretages med et fotometer

 Hvis f.eks. skærmen har en let rødlig tone kan man komme til at 

korrigere med for meget blåt og grønt for at kompensere. Det

printede billede vil således ikke have tilstrækkelig meget rødt og se 

mærkeligt ud.

 Ikke at forglemme – lyskilden som man bedømmer printet ud fra har
også betydning.



Print

 Hvis jeg nu sender mine billeder til et fotolaboratorium, vil de blive

eksakt som jeg ser dem på skærmen?

 Nej!

 De vil printe dine billeder med en farvekorrigeret printer og den side 

vil formentlig være OK. Men hvis det ikke ligner, ligger problemet

formentlig hos dig selv.



Print

 Hvad er Soft Proof?

 Det er et program der beregner hvordan dit skærmbillede vil se ud 

når det er printet på papir

 Forudsat at din printerprofil kender din printer, papir og blæk



Print

 En (ICC) printerprofil søger man og henter på nettet

 Den er specifik for papir, printer og blæk

 Man skal have en printerprofil for hver type papir (blank, mat)

 Når den er downloadet kan man lægge den i Lightroom i Develop 
modulet



Gamut

 Gamut for et produkt (monitor,papir) er den del af en farvemodel 

som produktet er i stand til at presentere

 Når visse farver ikke kan presenteres indenfor en farvemodel, kaldes 

disse ”out of gamut”

 I disse tilfælde må det erstattes af farver der kan representeres. 

Dette gøres med ”Rendering Intent” der har to muligheder:

”perceptual” eller ”relative”

 Perceptual vil håndtere meget mettede/stærke farver bedst, 
medens Relative håndterer struktur bedre. Man må prøve sig frem

 Man kan også prøve sig frem med andre Print Profiler







Printerprofiler i Lightroom for Canon
GL=Photo Paper Plus Glossy II,PR=Photo Paper Pro,

MP=Matte Photo Paper,SP=Photo Paper Plus Glossy

kvalitet = 1 er højest og 3 lavest



Printerprofiler i Lightroom


