
Multi-box effect – blz 1  Grasspriet 

De (Engelstalige) video met de nodige uitleg is te vinden op volgende link :  

http://www.planetphotoshop.com/multi-box-design.html .  

 

Multi-box effect 

 

Lesje waarbij gebruik gemaakt wordt van rechthoekige selecties, laagstijlen en overvloeien 

 

1) Open je afbeelding 

2) Neem een nieuwe laag, rechthoekig selectie gereedschap aanklikken, teken een rechthoek op je 

afbeelding, houd de shift toets ingedrukt en teken nog enkele rechthoeken erbij (zo’n 6-tal) rond 

het gezicht, vul deze rechthoeken met 55% grijs. Deselecteren 

 

3) Nieuwe laag, terug enkele rechthoekige selecties maken die de vorige overlappen, vul deze nieuwe 

selectie met een lichter grijze kleur (zo’n  30 % grijs) 

 

4) Nieuwe laag, opnieuw rechthoekige selecties die de vorige overlappen, vullen met donkergrijs 

5) Laatste nieuwe laag, rechthoekige selecties, vullen met een heel licht grijze kleur, bijna wit 

6) Activeer nu de bovenste laag, dubbelklik erop om laagstijlen te openen, vink slagschaduw aan en 

klik op het woord slagschaduw, vink globale belichting gebruiken uit, dekking = 50%,  afstand = 3 

en grootte = 4; Klik nu opties voor overvloeien aan en zet de overvloeimodus op Bedekken 
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7) Rechtsklik op de laag, kies laagstijl kopiëren 

Selecteer de 3 andere lagen, rechtsklik erop en kies laagstijl plakken 

8) Ctrl + klik op bovenste laag, houd de shift toets ingedrukt (ook Ctrl toets is nog ingedrukt) en klik 

nu op die andere drie lagen, zo zijn alle rechthoeken geselecteerd, sta nu op de achtergrondlaag en 

klik Ctrl + Alt + Shift + E = verenigen zichtbare lagen op een nieuwe laag met behoud van alle 

overige lagen. Deselecteren 

9) Maak nu een aanpassingslaag Kleurtoon/Verzadiging op die nieuw bekomen laag (Alt toets 

indrukken, knopje onderaan lagenpalet gebruiken), vink vullen met kleur aan en verzet de 

schuifjes vb om een blauwachtig effect te bekomen waarden op : 213 ; 22 ; 0 

10) Je kan nu nog de dekking op iedere laag apart aanpassen, je kan een ander kleur effect bekomen 

door andere waarden in te vullen bij Kleurtoon/Verzadiging… 

 

Je hebt volledig je werk in eigen handen doordat we met aparte lagen gewerkt hebben, een 

aanpassingslaag maakten … 

 

Lagenpalet:  
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