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Perkament maken – vertaald 
 

 
 

 

Bestand>Nieuw 

 

 

Voor dit nieuwe bestand kies 

je instellingen zoals hiernaast: 

naam = perkament, grootte, 

resolutie, …  

 

 

Dit is het nieuwe bestand met 

witte achtergrond. 
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Klik op de voorgrondkleur 

kiezer. 

 

 

Het Kleurenpalet gaat open, 

rood, groen en blauwe kleur 

instellen op volgende waarden: 

R = 200, G = 163, B = 109  

zo bekom je een licht bruine 

kleur, klik OK 

 

 

Klik op de achtergrondkleur 

kiezer. 

 

 

Zet hier volgende warden: 

R = 253, G = 242, B = 202  

Dat geeft een licht beige crème 

kleur, klik OK 
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Voorgrondkleur:  

R = 200, G = 163, B = 109 

Achtergrondkleur:  

R = 253, G = 242, B = 202 

 

 

Kies Laag > Nieuw 

 

 

Verander de naam van de laag 

in perkament kleur 

(Parchement Color) 

 

 

Hiernaast het lagenpalet 

 

 

Kies Filter > Rendering > 

wolken 

 

Copyright© 

mailgroep photoshop



Perkament maken – blz 4  Grasspriet 

 

Hiernaast werd de  Filter 

Wolken toegepast op de 

nieuwe laag 

 

 

Kies Filter > Structuur > 

Korrel 

 

 

Zet de Korrel Filter zoals 

getoond: 

Intensiteit = 3, Contrast =56 

Standaard 

Klik OK 
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Kies Filter > Structuur > 

Structuurmaker > Canvas 

 

 

Instellingen zoals hiernaast: 

Structuur = Canvas,  

Schaal  = 62 %,  

Reliëf = 7,  

Licht Boven 

Klik OK 

 

 

Je bekomt deze afbeelding na 

toepassen Korrel Filter. 
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Activeer laag 

Perkament, lasso 

gereedschap 

aanklikken bij 

gereedschappen. 

 

 

Met je  Lasso teken je een 

ruwe rechthoek, zoals 

hiernaast getoond 

 

 

Als je selectie er staat, klik nu 

op het icoon onderaan om een 

laagmasker toe te voegen 

(tweede van links). 

 

 

Hiernaast laag Perkament met 

laagmasker toegevoegd. 
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Dit laagmasker knipt stukken 

weg, je ziet de achtergrond 

verschijnen. 

 

 

Klik op kleine f onderaan om 

laagstijlenvenster te openen en 

kies Slagschaduw 

 

 

 

 

Zet instellingen Slagschaduw 

zoals hiernaast getoond. 
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Zelfde om Schaduw binnen te 

kiezen 

 

 

 

 

Zet instellingen schaduw 

binnen zoals hiernaast. 

Kleurkiezer aanklikken en 

volgende waarden invullen om 

bruine kleur te bekomen: 

R = 159, G = 121, B = 67 

 

 

Terug laagstijlen icoon 

aanklikken en kies Gloed 

binnen 
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Zet instellingen Gloed Binnen 

zoals hiernaast. 

Kleurkiezer aanklikken en 

volgende waarden instellen 

voor een donker bruine kleur: 

R = 118, G =  99, B = 84 

 

 

Klik Ok indien kleur bekomen 

voor de Gloed Binnen. 

 

 

Hiernaast Het palet  lagen met 

voor de laag “Perkament” drie 

laagstijlen toegevoegd. 
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Perkament afbeelding 

hiernaast. 

Bewaar als tiff of jpeg. 
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