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Geheimzinnig licht 
 

Gebruikte foto’s  

  
 

En dit willen we bekomen: 

 

• Open een afbeelding met lucht erop in Photoshop.  

• Indien nodig lucht wat donkerder maken. (vb minder verzadiging) 

• Rechtsklikken op achtergrondlaag, kies: laag uit achtergrond = laag ‘sky’.  

• Afbeelding > Canvasgrootte.  

• Vergroot het canvas om plaats te hebben onderaan de afbeelding.  

(Neem de hoogte tweemaal zo groot en plaatsing afbeelding bovenaan). 
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• Transformeer de lucht.  

• Bewerken > Transformatie > Perspectief.  
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• Filter > Vervorm > Bol.  

 
• ‘sky’ laag dupliceren.  

• Op kopie: Bewerken > Transformatie > Verticaal draaien.  

• Afbeelding onderaan zetten 

 
 

• Open nieuw document met water afbeelding.  

• Alles Selecteren – Bewerken � Kopiëren  

• Keer terug naar vorige afbeelding met lucht.  

• Plak de water afbeelding als nieuwe laag.  
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• Kleuren aanpassen: Afbeelding  > Aanpassingen > Kleurtoon/Verzadiging  

 
 

Afbeelding > Aanpassingen > Foto Filter 

 
 

• Herhaal deze stappen voor het gebouw en voor de rotsen.  

o Open originele afbeeldingen, selecteer het gebouw, de rotsen, gebruik snelmasker.  

o Kopieer en plak als nieuwe laag, voeg lagen samen en noem nieuwe laag ‘gebouw’ .  

• Kleuren aanpassen voor deze laag.  

• Doe het volgende:  

1. Veeg onderwater deel van de rotsen weg, gebruik gum met kleine hardheid.  

2. Vul deel van het gebouw met rotsen, gebruik kloon Stempel.  
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3. Voeg laagmasker toe,    . Vul bovenste deel van het masker met lineair verloop 

(zwart/transparant).  

 
 

• Sommige delen van het gebouw helder maken en andere donkerder, gebruik Dodge Tool = 

Tegenhouden (helder maken) en Burn Tool = Doordrukken (= donker maken).  
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• Nieuwe lagen maken onder en boven de laag van het gebouw.  

• Teken takken (zwart penseel).  

 
• Nieuwe laag.  

• Plak afbeelding van de maan.  (wit maanpenseel). Laagmodus = ‘Bedekken’.  
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• Dupliceer deze laag. Kies hier als laagmodus ‘Bleken’.  

• Ga naar Filter > Vervagen > Gaussiaans Vervagen (12-15).  

 

 
 

• Teken wat mistsluiers met een zacht wit of grijs penseel – nieuwe laag = fog.  

• Verbeter de mistslierten door gebruik te maken van de Filter - Uitvloeien.  
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• Nieuwe laag, zet laagmodus op Vermenigvuldigen.  

• Vul deze laag met een Lineair Verloop (zwart/transparant), Dekking van de laag = 62%.  

• Voeg laagmasker toe.  

• Veeg op het masker delen weg met zacht penseel.  
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• Teken op nieuwe laag met wit penseel bliksemflitsen (6px, 4px en 2px).  

 

 
 

• Dubbelklikken op de laag om laagstijlen menu te openen.  

• Voeg gloed buiten toe. Laagmodus = Bleken 
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• Dupliceer de laag.  

• Laagmodus voor deze laag op Lichter  

• Ga naar Filter > Vervagen > Gaussiaans Vervagen (15-20).  
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Hieronder het eindresultaat: 
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