Poniżej przedstawiamy krop po kroku sposób użytkowania projektów w przypadku masek
odcinania. W odróżnieniu od tradycyjnych masek w tym przypadku możemy zmieniać
położenie maski poprzez jej przesuwanie lub powiększanie. Do obsługi projektów służy
program Adobe Photoshop (który nie wchodzi w skład oferty)

1. Otwieramy jeden z szablonów otrzymanych na płycie lub drogową elektroniczną w
programie Photoshop. Warstwy w których należy umieścić zdjęcia zostały opisane (tutaj
wklej zdjęcie) oraz oznaczone kolorem (zielony/niebieski lub fioletowy). W projekcie
miejsca te dla odróżnienia wśród warstw również kolorystycznie zostały zmienione.

2. Otwieramy wybrane zdjęcie. Aby umieścić je w projekcie należy użyć skrótu ctrl +a
(równocześnie wciśnięty ctrl oraz a) tak aby uzyskać efekt zaznaczenia całej fotografii.

Z poziomu menu możemy zrobić to w następujący sposób:

Po zaznaczeniu zdjęcia korzystamy ze skrótu ctrl + c

Po zaznaczeniu (ctrl + a) i skopiowaniu (ctrl+c). Możemy zamknąć zdjęcie (ctrl + w) i
przenieść się do otworzonego wcześniej projektu.

3. Wybieramy interesujące nas miejsce w które chcemy wstawić zdjęcie (miejsca te
zostały oznaczone kolorem oraz opisane „tutaj wklej zdjęcie). Po wklejeniu zdjęcia w
wybraną maskę używamy skrótu ctrl+t (przekształć) aby dopasować rozmiar fotografii do
przewidzianego rozmiaru.

Ważne aby zaznaczyć w górnym menu opcję aby przy zmniejszaniu zachowywało
proporcje zdjęcia (zaznaczone poniżej czerwoną strzałką). Po dopasowaniu zdjęcia
wciskamy enter w celu zatwierdzenia.

Jeśli chcemy upewnić się w które miejsce (maskę) wklejamy zdjęcie wystarczy kliknać na
ikonkę podglądu warstwy. Maska do umieszczania zdjęć zawsze odnosi się do punktu
znajdującego się poniżej.

Po dopasowaniu zdjęcia (wykadrowaniu) zdjęcie można dowolnie przesuwać w każdym
kierunku wystarczy zaznaczyć interesującą nas warstwę (tutaj wklej zdjęcie) a następnie
dowolnie przemieszczamy zdjęcie za pomocą kursorów na klawiaturze lub myszką.

4. Usuwanie / podmienianie niechcianego zdjęcia. W przypadku jeśli chcemy usunąć
zdjęcie, które nie pasuje do projektu wybieramy warstwę (tutaj wklej zdjęcie) gdzie
znajduje się fotografia przeznaczona do osunięcia i za pomocą skrótu ct+a zaznaczamy
cały obszar by następnie użyć ctrl+x aby wyciąć zdjęcie. Pole staje się puste i już można
w nie wstawiać kolejne zdjęcie.

