
Банер за начинаещи 

 

1/ Отворете нов документ File -> New (Ctrl+N) с настройки: 

 

 
 

2/ Отключете Background-a, за да го преобразувате в слой: 

Layer -> New -> Layer from Background или Alt + двоен клик по 

малкото катинарче: 

 

 
 

3/ Отворете настройките за стил: 

Layer -> Layer Style -> Blending Options или клик по малката иконка 

в долния ред на панела: 

 



 
 

4/ Изберете Gradient Overlay, кликнете върху градиента за да 

отворите Gradient Editor. 

Създайте градиент с цветове: # ceec63 и # 6cca01. 

 

За да изберете първия цвят, отворете палитрата с двоен клик по малката 

кутийка в долната част на лентата с градиента, копирайте знаците без 

решетката и поставете в полето за кода на цвета; по същия начин 

създайте и втория цвят, изместете втората кутийка към центъра, а 

настройките оставете каквито са: 
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За да размените местата на 2-та цвята, слагате отметка на Reverse! 

 

5/ Изберете Inner Glow, кликнете по малкото квадратче за цвета, за да 

го смените на # b8ed5d и направете останалите настройки: 

 



 
 

6/ Изберете Stroke, по същия начин сменете цвета с # bf2f87, 

направете останалите настройки и натиснете OK за да затворите панела: 
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Резултата след направените настройки: 
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Разбира се, цветовете можете да си изберете и по ваш вкус и преценка! 

 

7/ Сега кликнете на кутийката за Foreground color (преден цвят), ще се 

отвори палитрата, където трябва да изберете цвят # a32c80 

 



 
 

8/ Вземете инструмента Ellipse Tool (U)  в режим Shape Layers . 

Специфичното за този режим на работа, е че инструмента сам си 

образува слой, който се състои от 2 части: Първата част е кутийката с 

цвета, той може да е предварително избран, но може да бъде променен и 

по всяко време; с двоен клик по цветната кутийка се отваря палитрата и 

се избира друг цвят. 

Втората част е самия път на фигурата, която е начертана. Той също 

подлежи на промени по всяко време. 

Това са предимствата на Shape Layers или за краткост можете да ги 

срещнете в уроците като "Шейпове" 

 

Сега начертайте елипса в долната част на банера. Натиснете Бутона за 

добавяне  (или Shift) и начертайте втора елипса, която ще се 

добави към същия шейп и ще стане една фигура: 

 



 
 

 
 

9/ Отворете отново настройките за стил и добавете Stroke, като 

използвате същия цвят, който и при банера: 
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10/ Използвайте отново Ellipse Tool за да направите още една елипса, 

като предварително промените цвета на # ba61a0: 

 

 
 

Не се стaрайте да я направите съвсем точно както е показано, просто я 

начертайте, кликнете върху нея с инструмента Path Selection Tool (A) и 

можете да я местите, а също и да я трансформирате и въртите с помощта 

на Edit - Free Transform Path (Ctrl+T) 

 

http://itschool.bg/application/uploads/tutorials/gallery/maqpen4eva/909/15.jpg


 
 

11/ След като сте начертали всички фигури и ви се наложи да ги 

преместите примерно нагоре, надолу или настрани, можете да ги 

свържете без да сливате слоевете (сливането на слоеве не е 

препоръчително, когато не се налага, защото се унищожава PSD файла). 

Кликате на първия, задържате Ctrl и кликате подред на останалите, така 

ги избирате едновременно, после кликвате на малката верига в долния 

ред на панела, в следствие на което в полето на всеки един от 

свързаните слоеве, ще се появи същата малка верига: 

 



 
 

Вече можете да ги местите едновременно с Move tool (V)  или 

(Ctrl+T) 

Когато работите с много слоеве, за удобство и нагледност по същия 

начин ги избирате и ги групирате от Layer -> Group -> Layers 

 

12/ Сега можете да добавите и някакви елементи с декоративни четки. 

Най-напред изтеглете четките от ТУК 

 

 
 

Те са в подходящия формат и направо ще отидат в палитрата при 

http://sammigurl61190.deviantart.com/art/Butterfly-Brushes-27774935
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останалите четки! 

 

13/ Вземете Brush Tool  и отворете настройките от Window -> 

Brushes (F5), изберете от палитрата четка, намалете размера, а можете 

да промените и градусите на наклона, както е в случая: 

 

 
 

14/ Създайте нов слой Layer -> New -> Layer (Shift+Ctrl+N). 

Изберете от палитрата бял цвят за Foreground color (D->X) и кликнете с 

четката там където искате да сложите фигурата: 

 



 
 

15/ Следва текста. Вземете Horizontal Type Tool (T)  и отворете 

панела с настройките: 

 



 
 

Настройки за текста: 

 

 
 

 
 

16/ Кликнете в горния ляв ъгъл, задръжте бутона на мишката и влачете 

към долния десен, по този начин ще очертаете зоната в която ще бъде 

текста: 

 



 
 

Ако искате да направите промени на цвета шрифта или нещо друго, 

маркирайте съответния текст като минете върху него със задържан ляв 

бутон на мишката, ако прилагате съответната промяна върху целия 

текст, го маркирайте целия: 

 



 
 

17/ Напишете и малкия текст в долния десен ъгъл, като за него само 

кликвате в началната точка, без да очертавате зоната, написвате го, ако 

има нужда да го местите, дърпате мишката под линията и когато се 

образува стрелка подобна на инструмента Move Tool, можете да местите, 

ако искате да го въртите задържате Ctrl и ще се появи рамката за 

трансформация. 

След като напишете текста кликвате на буквата "Т", която обозначава 

текстовия слой в панела Layers и така приключвате с писането. 

Ако искате да промените нещо по текста, след като сте приключили, 

вземате отново инструмента за писане, избирате съответния слой в 

панела и кликвате върху самия текст 

 

 
 

Крайния резултат: 

 



 
 

18/ Запазвате готовия файл от File -> Save for Web -> JPEG 

Ако сте доволни от резултата, можете да си запазите файла 

в PSD формат от File -> Save as 

Когато ви потрябва банер с такива размери, можете да го отворите и 

само да промените настройките цветовете, текста и всичко, което има 

нужда, като по този начин ще спестите много труд и време! 

 


