
Potje koffie – blz 1  Grasspriet 

http://www.rnel.net/tutorial/Photoshop/11672 

Potje koffie tekenen in photoshop 

 [1] Nieuw bestand van 400 pixels x 500 pixels, resolutie 72 dpi,  RGB modus. 

 
 

[2] Rechthoekige vorm tekenen. 

 
[3] Ga naar Bewerken > Transformatie > Perspectief, wijzig zoals hieronder getoond. 
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[4] Ovaal vorm eronder tekenen. 

 
[5] Beide lagen selecteren, Ctrl+E om deze beide lagen samen te voegen, voeg nu volgende laagstijlen 

toe: slagschaduw ; verloopbedekking 
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[6] Dit is het bekomen resultaat. 

 
 

[7] Nieuwe vorm tekenen met rechthoekig vorm gereedschap. 
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[8] Ga naar Bewerken > Transformatie > Verdraaien, wijzig de ankerpunten zodat je iets bekomt als 

hieronder getoond. 

 
 

[9] Nu erop rechtsklikken en kiezen voor Perspectief. 

 
 

[10] Wijzig de ankerpunten zoals hieronder. 

 
 

[11] Voor deze vorm, volgende laagstijlen toepassen: Gloed binnen en verloopbedekking. 
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[12] Nog een rechthoekige vorm tekenen. 

 
 

[13] Ga naar Bewerken > Transformatie > Perspectief, wijzig de ankerpunten als volgt: 
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[14] Voor deze vorm volgende laagstijlen: 

Schaduw binnen Gloed binnen 

 

 
Verloopbedekking 

 

 

 

 
 

[15] Nieuwe rechthoekige vorm tekenen. 
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[16] Voeg als laagstijl Verloopbedekking toe voor deze vormlaag. 

 

 

 
 

[17] Met Tekstgereedschap je tekst typen. 

 
 

[18] Laagstijl Lijn of rand voor deze tekstlaag. 
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[19] Bij aangepaste vormen kies je volgende vorm. 

 
 

[20] Teken deze vorm op de beker in bruine kleur (de vorm noemt zegel). 

 
 

[21] Laagstijl: Lijn, de lijn is oranje gekleurd. 

 
 

 
 

[22] Voeg er nog een andere klaargemaakte tekening of afbeelding aan toe. 
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[23] Je kan er ook nog een schaduw onder plaatsen. 

Klaar is ons bekertje koffie. 
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