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Avond mist 

 

Open onderstaande foto,  Ctrl+J om de laag te dupliceren, laagmodus op “Zwak licht” zetten 

 

 
 

De dame uitselecteren  (Doezelaar = 0,5 px) 
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Plaats de dame op de eerste afbeelding, pas grootte aan, Klik Ctrl+B om de kleurbalans te openen, 

middentonen: 

 

 
 

Klik Ctrl+J om de laag met de dame te dupliceren, laagmodus op “Bleken” laagdekking van deze kopie 

op 70%. Dan bekom je zoiets: 

 

 
 

Open cloud.jpg, maak een selectie zoals hieronder getoond, zet doezelaar op 20 px 
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Kopieer de selectie op de achtergrond, gebruik vrije transformatie (Ctrl+T) om het passend te maken en 

wijzig laagmodus in “Bleken” 

 

 
 

Dupliceer deze wolken laag, gebruik Transformatie � Verticaal omdraaien, en daarna horizontal 

omdraaien, plaats onderaan op je werk 
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Moon openen, selecteer en zet doezelaar op 10px: 

 

 
 

Plaats de maan op je werk onder de eerste wolken laag. Terug Ctrl+B om Kleurbalans te open, 

hooglichten: 
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Je bekomt dit: 

 

 
 

Nieuwe laag, gebruik het ovaal vormig selectiekader om wat kringen te tekenen, ga dan naar menu 

Bewerken � Omlijnen, witte kleur, 1px 
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Dupliceer deze laag, verplaats de cirkel of maak een nieuwe laag en teken nieuwe kringen die je telkens 

met 1 px omlijnt, (ongeveer 5 tot 6 lagen) plaats de kringen zoals hieronder getoond: 

 

 
 

Voeg alle lagen met cirkels samen, zet samengevoegde laag onder de laag met de Dame, geef op 

samengevoegde laag volgende laagstijl voor gloed buiten: 

Modus op Lineair licht; Opacity = Dekking, ook de kleur van de gloed buiten aanpassen! 
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Ga naar Filter � Vervagen �  Radiaal Vaag: 

 

 
 

Dupliceer de  laag om de cirkels wat bleker te maken, voeg de lagen samen tot één laag, laagmodus op 

“Fel licht” zetten, zie hieronder wat je bekomt : 
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Dupliceer de laag, gebruik vrije transformatie om wat ronddraaiende cirkels te bekomen zoals 

hieronder getoond: 

 

 
 

Enkele vogels op de wolken plaatsen: 
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Plaats de afbeelding "paper" op je werk, pas grootte aan en wijzig laagmodus in “Lineair doordrukken” 

 
 

Open Kleurbalans (Ctrl+B) op de paper laag: 
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Hieronder het eindresultaat: 
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