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Design Effects  

1) Open een afbeelding 

2) Ga naar het palet kanalen, Ctrl + klik op RGB kanaal, zo bekom je een selectie van de 

heldere delen van de gehele afbeelding (kan je ook op ieder kanaal apart doen, maar dan 

bekom je bv enkel de lichtere delen van het blauwe kanaal) 
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3) Met de selectie aan, maak een nieuw alfa kanaal aan, nu is dit volledig zwart, 

    

 
 vul de selectie met wit 
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4) Keer de selectie om en vul nu met zwart 

 
5) Keer de selectie terug om, vul twee of drie keren met wit 

Copyright© 

mailgroep photoshop



Design Effect  Grasspriet 

 
6) Ga nu naar Afbeelding  Aanpassingen  Niveaus, pas de zwarte kleuren aan, dus 

verschuif bv het zwarte pijltje naar 10 (hangt van foto af), ok en deselecteren 
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7) Met een zacht wit penseel, 60 px, vegen we nu delen weg die we niet nodig achten, vb delen 

op de achtergrond van de foto (hoeft ook niet) 
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8) Ctrl + T van vrije transformatie, vergroot de foto door aan bovenste punt links de foto uit te 

trekken, shift ingedrukt houden om de verhoudingen te behouden, enteren  

(vb vergroten tot 110%). Ook niet echt nodig. 

9) We keren nu de kleuren om (Ctrl + I) want in een kanaal wordt altijd het wit en lichtgrijs 

geselecteerd,  
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klik nu terug het RGB kanaal aan en keer terug naar het lagenpalet. 

10) Nieuwe laag, vullen met wit ; Nieuwe blanco laag erboven, houd die geactiveerd 

11) Ga nu naar Selecteren  Selectie laden  kies bij kanaal het Alfa1 kanaal, Nieuwe selectie 

is aangevinkt, ok 
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12) Vul nu bv deze selectie met een blauwe kleur, deselecteren. 

Door even de laag1 en achtergrondlaag onzichtbaar te maken, merk je wel dat onze selectie 

mooi gevuld werd met die blauwe kleur. 
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13) Maar we willen er iets meer kleur in brengen, klik verloop gereedschap aan, verloop 

bewerken, kies bv het verloop geel, violet, oranje, blauw, maar bij verlooptype kies je Ruis, 

door de knop Willekeurig aan te klikken krijg je telkens heel mooie kleurtinten, kies er zelf 

een uit, trek nu het lineair verloop van boven naar schuin beneden, op die laag2, maar klik 

eerst eens op transparante pixels vergrendelen (eerste knopje in lagenpalet onder het 

woordje normaal) 
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14) Niet tevreden met het resultaat? Kies een ander willekeurig verloop en trek je verloop 

opnieuw, van links naar rechts, uit een andere richting, … 

15) Werk verder af met een tekst! 
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Selecteer op de tekstlaag de middelste letter terwijl je gereedschap T nog actief is.  

Open je tekenpalet en ga met je muis staan, waar de rode pijl is er komt een streepje, dat je naar 

rechts kan schuiven waardoor de letter verticaal hoger wordt.  

 

Dan op printscreen hieronder op schuifje eronder gaan staan en naar links schuiven waarbij de 

letter omlaag gaat tot deze in het midden staat.  
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