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lightning-tutorial.14847.html 

 

Over feeën en belichting 
 

Stap 1  

Eerst en vooral hebben we een afbeelding nodig. Het spreekt vanzelf dat je met eigen foto’s kan 

werken. Hier werd een nogal donkere foto gekozen waarvan we een sprookje zullen maken. 

De afbeelding openen, Afbeelding � Afbeeldingsgrootte = 800 x 600 px 

Achtergrondlaag dupliceren = Ctrl + J, laagmodus op ‘Verschil’, laagdekking = 35% 

Deze laag opnieuw dupliceren maar nu als laagmodus = ‘Vermenigvuldigen’ en dekking = 45% 

Nogmaals laag dupliceren, laagmodus = ‘Bedekken’, dekking = 100% 

Tip: Gebruik je een eigen foto, probeer laagmodus en laagdekking uit op verschillende lagen. 

Experimenteer tot je het goed vindt.  

 
 

Stap 2  

Om nog iets meer “magie” te bekomen:  

Achtergrondlaag opnieuw dupliceren, plaats deze laag helemaal bovenaan, ga naar Filter � Overige � 

Hooglichten met straal = 1, zet laagmodus op ‘Bedekken’ en dekking = 100% 

Nieuwe laag maken, standaardkleuren op achtergrondkleur = zwart/voorgrondkleur = wit,  

Filter � Rendering � Wolken en daarna Filter � Rendering � Andere Wolken  

Aanpassingslaag maken “Verloop”, (gebruik Spectrum), maak er een uitknipmasker van door Alt toets 

te gebruiken tussen de laag Verloopvulling en de laag met wolken, wijzig laagmodus van de laag met 

wolken in “Kleur Tegenhouden” 

Laagdekking op aanpassingslaag met Verloop op 35% brengen 

Tip: Je kan een ander verloop gebruiken, maar hou het kleurrijk.  

 

Bekijk onderstaande printscreen! 
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Stap 3  

Met pengereedschap (P) teken je een pad. Zie hieronder wat ik ervan maakte. 

Je kan het pad bewaren als je dat wenst (paden palet aanklikken).  

 
 

Stap 4  

Nieuwe laag, zacht rond penseel kiezen, hier werd 3px en witte kleur gebruikt. Open Het Penselen 

Palet en zet de Minimum Diameter bij Vormdynamiek op 15%. Ga naar het Paden Palet, rechtklik op 

het pad en kiezen voor ‘pad omlijnen’ , zorg dat ‘druk simuleren’ is aangevinkt en je op die nieuwe 

laag staat. 
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Stap 5  

Pas Laagstijlen toe op deze laag, gebruik je gum om delen die achter de bomen zitten uit te vegen. 

Hier werden Slagschaduw (modus = Kleur tegenhouden) gele kleur en Gloed buiten (modus = 

Bedekken) rode kleur gebruikt. 

 
 

Stap 6  

We gebruiken nu een ander penseel. Instellingen in het Penselen Palet zoals hieronder getoond. Zet dan 

de Voorgrondkleur op #ff0000 en Achtergrondkleur op #0024ff.  

Nieuwe laag maken, ga naar het lagen Palet, klik vorige pad aan en omlijn het opnieuw zoals we in 

stap4 deden.  

Tip: experimenteer met andere voor- en achtergrondkleuren.  
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Stap 7  

Laagstijl toepassen op deze laag, Schaduw binnen met zwarte kleur, Gloed buiten met gele kleur, 

Gloed binnen met groene kleur en rand met witte kleur. Color Dodge = Kleur tegenhouden 

Nogmaals, eigen kleuren, andere instellingen kan je zelf proberen.  
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Stap 8  

Nu voegen we een fee toe. Er wordt gebruik gemaakt van  JLStockBrushes. Dus dit penseel laden. 

Nieuwe laag maken, klik waar je wenst dat de fee verschijnt, wijzig penseelgrootte – vb 82 px 

Hier werd de fee aan de rechterkant geplaatst. Pas laagstijl toe voor de fee en wijzig laagdekking in  

94%. Schaduw binnen blauwe kleur (Lineair doordrukken), Gloed buiten groene kleur (Lineair 

tegenhouden), Gloed binnen groene kleur (Uitsluiting), Kleurbedekking witte kleur (normaal), lijn 

zwarte kleur (Bleken) 

 
 

 
 

Stap 9  

We zijn bijna klaar, maar eerst nog wat bliksemflitsen toevoegen.  

Nieuwe laag toevoegen, voorgrondkleur = zwart, achtergrondkleur = wit, ga naar Filter > Rendering > 

Wolken. Aanpassingslaag ‘Verloop’ toevoegen (zie stap2) gebruik Transparante Regenboog. 

Laagmasker toevoegen op laag met wolken, vul het masker met zwart (wolken verdwijnen) Wijzig de 

laagmodus van deze wolkenlaag in ‘Kleur Tegenhouden’. Nu begint het leuke deel, zacht penseel 

nemen (penselen herstellen), witte kleur, schilder op je afbeelding daar waar je licht wenst (masker is 
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geactiveerd!)  

Gebruik je eigen verbeelding en wijzig penseelgrootte en penseeldekking.  

 
 

Stap 10  

Nieuwe laag, zacht penseel, gebruik rood en geel en schilder op de plaatsen waar je nog meer licht 

wenst. Wijzig dan de laagmodus in ‘Zwak licht’ en ga naar Filter > Vervagen > Gausiaans Vervagen 

met een straal van ongeveer 7,3 px.  
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Stap 11  

Nieuwe laag onder de laag met de fee, vul met zwart en zet laagmodus op ‘Lichter’. Filter > Rendering 

> Zon, plaats de zon waar je denkt dat de fee zich bevind, het hoeft niet helemaal perfect te.  

Met verplaatsgereedschap (V) plaats je de zon juist. Met gum van verschillende grootte en dekking, 

veeg je enkele delen van de zon weg.  
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Eind resultaat 

Gloed en Belichtingseffecten zijn leuk, maar probeer ook zelf te experimenteren. Soms heb je zelfs 

uren nodig om het juiste effect te bekomen maar het loont de moeite.  
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