
Les 115: Harry Potter 

 
We hebben al eens eerder magie behandeld in deze online cursus Photoshop. Ditmaal gaan we 
dat echter op een hele andere manier doen. Filmmagie! Oftewel: we gaan het logo van de 
diverse Harry Potter-films namaken op een manier die bijna niet van echt te onderscheiden is. 
Het eerste dat je daarvoor nodig hebt is een achtergrond. Je kunt een mooie ruimte-
achtergrond zoeken (zoek op nebula) of die van ons kopiëren.  

 
 
De basis van ons project van deze week gaan we ordinair stelen. We zouden natuurlijk 
kunnen trachten om dit logo letter voor letter na te tekenen, maar waarom zouden we als het 
lettertype ook gewoon te downloaden is.  
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Neem een lichtgrijze kleur, selecteer het zojuist gedownloade en geïnstalleerde lettertype en 
typ de woorden HarryPotter (zonder spatie). Het ziet er al best indrukwekkend uit, maar lang 
niet zo indrukwekkend als wat we ervan gaan maken. Eerst moeten we de onderlinge stand 
van de letters veranderen. In het echte logo staan sommige letters wat hoger en lager.  

 
 
Klik de tekst aan zodat je deze kunt selecteren en klik vervolgens op Venster / Teken. Je ziet 
nu allerlei opties. Kijk welke waarden wij veranderd hebben en pas dit toe op je eigen tekst. 
Tip: de waarde linksonder zorgt voor het verhogen en verlagen van een letter en de waarde 
rechtsboven (onder Regular) zorgt voor de afstand tussen de letters. Schuif net zo lang totdat 
het logo eruitziet als hieronder.  

 
 
De basis is nu gelegd. Nu gaan we er een driedimensionaal tintje aan geven. Klik op de knop 
Laageffecten in het menu Lagen en selecteer Schuine randen en reliëf. Pas de instellingen toe 
zodat ze vergelijkbaar zijn met die in de afbeelding hieronder.  
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Voila, een realistisch, driedimensionaal Harry Potter logo. Ziet er goed uit, maar kan nog 
steeds beter. Volgende week deel twee, met de blauwe gloed en schaduw en een speciale 
finishing touch.  

 
 
Door: DAG / Martin Gijzemijter  
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