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Strange Night  
 

In deze les leer je werken met kleuren, kleur oog wijzigen,  dynamische zaken plaatsen, aquarel 

effect maken, zonnestralen en schaduwen toevoegen…  

 

1) Open een foto met oog: Bestand � Openen (Ctrl + O)  

 

 
 

2) Ontgrendel de achtergrondlaag, selecteer een deel van de foto onderaan met rechthoekig 

selectiegereedschap en delete dat deel. Verschuif dan je foto naar onderen. 

 
 

3) Verbeter de kleuren: Afbeelding � Aanpassingen � Selectieve Kleur. 

Doe dit een drietal keren. (rode tinten; grijstinten; witte tinten) 
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4) Nieuwe laag, penseel, hardheid op 0%, heldere kleur, schilder op het oog.  

 
 

Wijzig laagmodus in ‘Bedekken’ . 
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5) Open een afbeelding met hoog gras, kopieer (Ctrl + C). Ga terug naar vorige afbeelding met oog 

en plak het gras (Ctrl + V).  

 
 

6) Met toverstaf of magnetische lasso selecteer je de lucht en Delete deze. 

 
 

7) Gras omdraaien: Bewerken � Transformatie � Verticaal omdraaien.  

Ook dat haar wat vervormen met Bewerken � Transformatie � Vervormen.  
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8) Dupliceer deze graslaag en daarop: Filter � Vervagen � Bewegingsonscherpte  

 

 
 

Wijzig de laagmodus in ‘Bedekken’. 

 

Dupliceer opnieuw de eerste graslaag en plaats die tweede kopie onder de graslaag. Vervagen met : 

Filter � Vervagen � Gaussiaans Vervagen.  
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Verplaats de vervaagde laag wat dichter bij het oog.  

 
 

9) Voeg de drie lagen met gras (Ctrl + E) samen. Dupliceer de nieuw bekomen laag en wijzig de 

kleur een beetje: Afbeelding � Aanpassingen � Minder verzadiging  (Shift + Ctrl + U) om de 

kleur weg te nemen. Daarna Afbeelding � Aanpassingen � Helderheid/Contrast om alles wat 

klaarder te maken.  

 
 

10) Trek het gras nu wat langer met Bewerken � Transformatie � Vervormen.  
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Wijzig de laagmodus in ‘Vermenigvuldigen’.  

 

 
 

11) Vergroot het canvas onderaan, (vb hoogte = 800 px) selecteer met rechthoekig 

selectiegereedschap een deel van de afbeelding onder het oog, Kopieer en plak het verschillende 

keren.  

 

 
 

12) Nieuwe laag helemaal bovenaan lagenpalet met de wolken1 erop.  
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13) Gebruik toverstaf om blauw te selecteren en te deleten, met gum veeg je nog het overtollige uit 

de lucht weg, gebruik het gereedschap Vervagen om de randen van de wolken te bewerken. 

 
 

14) Dupliceer deze laag, plaats kopie onder de vorige laag: Filter � Vervagen � Gaussiaans 

Vervagen. Voeg beide wolken lagen samen. 

 

15) Geef de wolken nog wat meer structuur door de afbeelding wolken2 te plakken boven de 

wolken laag (grootte aanpassen) en deze laag dan te groeperen met vorige (Ctrl + Alt + G). 
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16) Kleur wegnemen (Minder Verzadiging) van deze laag en het contrast vergroten.  

 

 
 

17) Wijzig laagmodus in ‘Bedekken’ en verenig deze laag met de basis wolken laag (Ctrl + E). 

Wijzig laagmodus nieuw bekomen laag in ‘Lineair doordrukken’. Je krijgt een aquarel effect.  

 

 
 

18) Dupliceer deze bekomen laag en ga naar: Filter � Vervagen � Bewegingsonscherpte.  
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Wijzig opnieuw de laagmodus in ‘Bedekken’, zo krijg je het effect van zonnestralen. 

 
 

19) Gebruik de afbeelding met wijzers, selecteren en op het oog plaatsen, wijzig grootte en richting 

met vrije Transformatie (Ctrl + T).  
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20) Met lijn-vormgereedschap teken je de kleine lijntjes na om de uren na te bootsen. 

 
 

21) Nieuwe laag, tekstgereedschap, gebruik lettertype El&Font!Brush. Zet 18 figuren telkens op 

een andere laag, met vrije transformatie zorg je dat de tekens op het oog vallen, draai, wijzig grootte 

(48 pt), … Voeg alle tekstlagen samen. 

 
 

Wijzig laagmodus in ‘Bedekken’. 

 

22) Voeg zwarte rand toe om kader te bekomen. 

 
 

23) Voeg wat schaduw toe met onderstaande figuur, plak als bovenste laag.  
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Vervaag met Filter � Vervagen � Bewegingsonscherpte. Wijzig laagmodus in ‘Bedekken’ en 

verminder de laagdekking naar 50%. Met Sponsgereedschap haal je wat kleur uit het oog.  

 
 

24) Voeg nu op een nieuwe laag verschillende insecten toe.  
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Selecteer de insecten, delete de achtergrond. 

 
 

  

 
 

Plaats het insect op de afbeelding, wijzig grootte, draai ze. Pas volgende filter toe: Filter � 

Vervagen � Slim Vervagen.  
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25) Wijzig kleur van de insecten: Afbeelding � Aanpassingen � Kleurtoon/Verzadiging (Ctrl+U).  

 

 
 

26) Voeg alle lagen met insecten samen, dupliceer de bekomen laag: plaats de laag onder de vorige:  

Filter � Vervagen � Radiaal Vaag.  

 
 

27) Maak de hoeken van het oog wat klaarder.  
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28) Nieuwe laag, Cirkelselecties maken, vullen met wit, vervaag met Filter - Gaussiaans Vervagen 

om enkele belichtingen op de insecten te plaatsen. Kan je op één laag doen en dan laag dupliceren 

en weer samenvoegen. 

 
 

29) Als laatste stap kan je nog sterren toevoegen. Je kan het klaargemaakt penseel daarvoor 

downloaden op volgend adres:  http://www.deviantart.com/deviation/30000107/ 

?qo=20&q=by%3Aanarasha&qh=sort%3Atime+-in%3Ascraps. 

 

Dit is het eindresultaat! 
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