
Kloppend hartje 

 Maak een nieuw bestand aan: 400x400 px, RGB, transparante achtergrond. 
Vul de laag met zwart.  

 Maak een nieuwe laag aan en noem de laag fase 1. Teken een rood hartje met 
het gereedschap voor Vrije vormen. Gebruik de optie gevuld gebied. De 
afmetingen van het hartje zijn 250x210 px.  

 Ctrl-klik op de laag en sla de selectie op als alfakanaal. Bewerk het alfakanaal 
met de filter Vervagen, Gaussiaans vervagen (bv. 10px, 5px, 2px).  

 Gebruik de filter Rendering, Belichtingseffecten om wat reliëf te geven aan 
het hartje (eigen instellingen).  

 Dupliceer de laag (naam wordt fase 2). Pas op deze laag de filter Vervorm, 
Bol toe (100%, normaal).  

 Dupliceer fase 2 (= fase 3). Pas op deze laag de filter Vervorm, Bol toe (100%, 
alleen verticaal).  

 Maak fase 1 actief en verklein het hartje naar 75%.  
 Dupliceer fase 3 (naam fase 4) en pas er de filter Vervorm, Golf op toe. 

Gebruik de volgende waarden: vierkant, aantal generatoren=1, 
golflengte=20, amplitude=300, schaal=15% en 20%, randpixels herhalen.  

 Pas vervolgens de filter Vervagen, Radiaal vervaag toe (zoomen, 100%, best)  
 Dupliceer fase 4 (= fase 5) en pas op de laag de filter Vervorm, Bol toe (100%, 

alleen verticaal)  
 Dupliceer fase 5 (= fase 6) en gebruik de lasso (met doezelaar op 10px) om 

kleine gebieden te selecteren en die vervolgens weg te slepen vanuit het 
midden naar de rand van de afbeelding.  

 Dupliceer fase 6 (= fase 7) en pas de filter Vervagen, Radiaal vervaag toe 
(draaien, 100%, best).  

 Dupliceer fase 7 (= fase 8) en geef aan de laag een laagmodus verspreiden.  
 Spring naar ImageReady en bekijk het palet animaties.  
 Kies in het paletmenu de opdracht Kaders maken van lagen.  
 Om de zwarte achtergrondlaag overal te laten zien, moet men op deze laag 

zichtbaar maken (in het lagenpalet) en vervolgens rechts klikken. Kies in het 
menu de opdracht Afstemmen… Kies OK, de laag wordt nu zichtbaar in alle 
kaders.  

 Voeg achteraan nog een kader toe dat enkel de zwarte achtergrondlaag toont.  
 De eerste twee fasen van de hartslag moeten een 4-tal keer gekopieerd 

worden (zodat er 10 hartslagen zijn vooraleer de uitvergroting van het hart te 
zien is). Selecteer hiertoe de twee kaders en kies in het paletmenu de 
opdracht Kaders kopiëren. Kies vervolgens Kaders Plakken (en kies in het 
dialoogvenster plakken na selectie). Voor diegenen die van sneltoetsen 
houden: selecteer de kaders en sleep de kaders terwijl men de Ctrl- en de Alt-
toets ingedrukt houdt.  

 Pas zelf de vertragingstijd aan zodat het hart steeds sneller gaat kloppen. Of 
spiek even in het voorbeeldje.  

Lesje van greenstuff 

 

  

 

 

 

Copyright© 

mailgroep photoshop




