
”Vi som inte har något bättre 
för oss på dagarna än att 

 fotografera” 
Torsdagen den 29 januari 2015 kl 10.00  

träffas de som har tid och lust i  
Allégården, Högsäter för att fotografera inomhus. 

Vi tar oss väl tid till lite fika också… så ta gärna med dig detta 

Tips från nätet: 

Ställ upp din utrustning 
Ett stadigt stativ är nödvändigt. Dessutom behövs ett 
objektiv som låter dig arbeta riktigt nära ditt motiv. Ni-
kons 60 mm makroobjektiv som vi använde här fungerar 
perfekt. Tricket för den här tekniken är att få ljuset rätt 
med hjälp av en extern blixt. Placera blixten vid sidan om 
och lite bakom vasen, montera också en diffusor för att 
mjuka upp ljuset. Du måste titta noga så att du inte får 
blänk i dina bilder. För att belysa den andra sidan av mo-
tivet använder du en enkel hemmagjord reflektor, ett tunt 
pappersark täckt i folie är perfekt. De bör placeras på ett 
sådant sätt att det studsar ljus från blixten tillbaka på mo-

Ta testbilder 
För bästa resultat vill du ha total kontroll, och då måste du arbeta helt manuellt. 

Fokus är viktigt, så räkna ut var din fokuspunkt kommer att hamna, och använd en pennspets för 
att förfokusera på den punkten. Använd en så snabb slutartid som möjligt utan att gå utanför blix-
tens synktider, för det mest är det 1/250 sek. Välj en bländare på f/8, det bör ge ett skärpedjup 
som håller allting skarpt, och ställ sedan in din blixt på en fjärdedels effekt. Ta några testbilder 
och bedöm sedan din exponering med hjälp av kamerans histogram. Justera blixteffekten om det 
behövs. 

Släpp och fota 
Det finns ett stort inslag av ”gör om och gör rätt” om du vill fånga ett riktigt bra vattenskvätt. Så se 
till att du har gott om plats på ditt minneskort. Använd kontinuerligt fotoläge och ta tre-fyra bilder 
när du släpper objektet, i det här fallet en lime. Efter några försök får du en känsla för hur du ska 
arbeta. Ta dig tiden att zooma in på kamerans skärm för att se att fokus är rätt. 

Ring gärna om du undrar över något: Eva 0528-715 15 eller 0702-95 85 17 


