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Realistisch ei 
 

Stap 1 

Nieuw bestand: 600 x 450 px. 

Nieuwe laag, ovalen selectie maken en vullen met onderstaand kleur, Ctrl + D = deselecteren 

 
 

Stap 2 

Laag dupliceren, selecteer dan de bovenste laag. 

 

http://www.photoshoptalent.com/photoshop-tutorials/pst/961/Make-a-realistic-egg.html
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Stap 3 

Met pengereedschap, optie op Paden, teken de barsten in het ei, rechtsklikken op pad en kiezen voor 

“Selectie maken”, klik dan op de delete knop en deselecteer. 

 

 
 

Stap 4 

Dubbelklikken op kopie laag om volgende laagstijl toe te passen: Schuine kant en Reliëf 
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Stap 5 

Andere laag selecteren, met pen gereedschap teken je ook hierop enkele barsten, rechtsklikken op 

pad, selectie maken en de selectie deleten. 

 
 

Stap 6 

Zelfde laag is nog altijd geselecteerd, rechthoekig selectiegereedschap aanklikken, daarna Ctrl+klik 

op deze laag, het ei is geselecteerd, selectie 3 pix naar beneden opschuiven door 3 x te klikken op 

cursorpijltje naar beneden, nieuwe laag, vul de selectie met wit. 
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Stap 7 

Met Pen gereedschap een vlek teken zoals hieronder getoond, selectie maken, nieuwe laag, selectie 

vullen met zwart. 

 
 

Stap 8 

Dubbelklikken op laag, laagstijl = Verloopbedekking, neem verloop zoals hieronder getoond: 
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Stap 9 

Met Pen gereedschap nog een barst tekenen, selectie maken, ga naar de bovenste laag en klik delete 

toets aan, Ctrl + D om te deselecteren. 

 
 

Stap 10 

Selecteer laag met het wit van het ei, Doordrukken gereedschap, Bereik = hooglichten, belichting = 

20%;  teken hier en daar enkele schaduwen op het wit van het ei zoals hieronder getoond:  
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Stap 11 

Bovenste laag nog altijd geselecteerd, Ctrl + klik op de laag om een selectie te laden, ga naar 

Selecteren  Bewerken  Vergroten, 1 pix 

Nieuwe laag, vul selectie met wit, zet laag onder die bovenste laag. 

 
 

Stap 12 

Ook op de randen schilderen met het Doordrukken gereedschap, wat van de schelp uitvegen achter 

het wit van het ei. 
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Stap 13 

Nieuwe laag bovenaan in het lagenpalet, voorgrondkleur op zwart, Penseel = 1 pix, hardheid = 

100%, met Pen gereedschap onderstaande barst tekenen, rechtsklikken op pad, kiezen voor “pad 

omlijnen” met Penseel. 

Je bekomt een barst op deze nieuwe laag, deze laag dupliceren, op deze kopie laag: afbeelding  

Aanpassingen  Negatief, om deze barst wit te maken, 1 pix naar links opschuiven door 

cursorpijltje links 1 x aan te klikken. (verplaatsgereedschap is geselecteerd) 

 
 

Stap 14 

Maak nu nog een schaduw onder het ei en indien nodig nog wat schaduw op het ei tekenen met het 

Doordrukken gereedschap. Werk de achtergrond ook verder af. 

 


