
Bubbel text maken 
 
http://www.tutorialized.com/tutorial/Bubble-Text/25217
  
Dit resultaat proberen we te bekomen: 
 

 
  

1. Maak om te beginnen een nieuw document klaar, vb 400 x 400 pix. 
Achtergrond vullen met zwart, nieuwe laag maken, zet de voorgrond op lichtblauw  # C5F7FF en 
achtergrond op donkerblauw # 003B46, pas de Filter  Rendering  Wolken toe 
Daarna  Filter Vervormen  Oceaanrimpel, gebruik onderstaande instellingen: 

   

2. Typ je tekst, gebruik een dik lettertype, vb Arial Black, 200 pt. 
Laad een selectie van de letter  Op de laag met de Oceaanrimpel ga je naar  Menu  Laag  Nieuw 

 Laag via knippen (shift + ctrl + j). Verwijder de laag met de Oceaanrimpel en verwijder ook de witte 
tekst, zodat je, zoals getoond hieronder enkel nog rechtse afbeelding overhoudt!!! 
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3. Niveaus juist zetten (afbeelding  aanpassen  niveaus) zie instellingen hieronder 

 

 

4. Nieuwe laag maken onder de rimpel tekst, maak een selectie van de letter (ctrl + klik), selectie 
uitbreiden met 5 pixels (selecteren  bewerken  vergroten), vul de selectie met donkerblauw 
(#1E4250). 
Nieuwe laag boven de rimpel laag zetten, selectie vergroten met 1 pixel, vul de selectie met een ander 
blauw (#08323C). Selectie doezelen (selecteren  doezelaar), vb 10 pix, selectie verminderen met 7 
pixels (selecteren  bewerken  slinken) en delete het donker blauwe deel van de selectie. 

   

5. Nu gaan we een grote bubbel maken binnenin de tekst. Zoom in op 400 %, maak een nieuwe laag en 
een selectie met het cirkelvormig selectiegereedschap. Zet voorgrond op to # 00ACBE en 
achtergrondkleur op # 0094B2 en trek een radiaal verloop. 
Nieuwe laag maken, lichtblauwe (#DFFBFF) kleur nemen, cirkel tekenen zoals rechts getoond. 
Gebruik dezelfde selectie om een deel te deleten. 
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6. Gebruik nu een zachte gum om wat aan te passen zoals getoond in de twee afbeeldingen links 
hieronder. Maak een nieuwe laag aan en teken opnieuw een cirkelselectie. 

   

 
7. Zet de voorgrond  kleur op een mooie blauwe waterkleur zoals # 04F6F9, zet je verloop op 
“voorgrond naar transparant”, trek een lineair verloop, trek van boven naar onder in de selectie. 
De drie lagen van de bubbel samenvoegen, trek die samengevoegde laag onder de gedoezelde laag en 
boven de rimpellaag. Dupliceer de bubbel laag twee keren en schaal één van beide lagen naar 50 % 
(bewerken  transformatie  schalen) 

   

 
8. Dupliceer die bubbel nog verschillende keren. Kopieer de grote bubbel nog een keer, schaal op 30 % 
en dupliceer die ook! Zie hieronder het resultaat: 
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