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http://www.psdvault.com/photo-effect/make-a-grassy-and-flowery-soft-drink-can-in-photoshop/ 

 

Grasblikje 
 

Dit proberen we te bekomen: 

 
 

Stap 1 

Nieuw document : 1000×1600px, resolutie 72 pixel/inch, vul achtergrond met zwart. 

Dit blikje downloaden: 

 
 

Openen in Photoshop, kopiëren en plakken op je nieuwe document, je bekomt automatisch een 

nieuwe laag, noem die “Blikje”. 

Zie hieronder: 

http://www.psdvault.com/photo-effect/make-a-grassy-and-flowery-soft-drink-can-in-photoshop/


Grasblikje – blz 2  Vertaling Gr 

 
 

Stap 2 

Op laag “Blikje” veeg je al het wit weg, je kan daarvoor een gum gebruiken, grootte = 200px , 

hardheid = 100%, je kan werken met een laagmasker, toverstaf, …: 

 
 

Dupliceer laag “Blikje” twee keren, voeg daarna de drie lagen samen. 

 

Tot hiertoe heb je ongeveer onderstaande bekomen: 
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Stap 3 

Met curven voegen we wat contrast toe aan de afbeelding: Ctrl + M: 

 
 

Daarna Ctrl + L om de niveaus aan te passen: 

RGB Kanaal Rode Kanaal 

  
 

 

Je bekomt onderstaande: 
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Stap 4 

Download deze gras structuur, open in Photoshop, selecteer een deel ervan, kopieer en plak op je 

document midden op het blikje: 

 
 

Noem de bekomen laag “Gras”, zet laagmodus op “Bedekken”, laagdekking op ongeveer 85%. 

Je bekomt onderstaande: 
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Stap 5 

Diepte toevoegen aan het gras. Dupliceer laag “Gras”, laagmodus kopie laag blijft op bedekken 

staan. Klik Ctrl + Alt + Shift + B om het zwart/wit menu te bekomen met volgende instellingen: 

 
 

Hier het bekomen effect: 
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Stap 6 

De afbeelding lijkt nogal saai met enkel die gras structuur, we voegen wat bloemen toe. Open een 

bloemenafbeelding in Photoshop, zelfde methode als met het gras, deel selecteren, kopiëren en 

plakken op je document: 

 
 

Noem de bekomen laag “Bloemen”, daarna Ctrl + L om de niveaus aan te passen: 

 
 

Van deze bloemenlaag een uitknipmasker maken. 

Met gum wat van die bloemenstructuur bovenaan het blikje uitvegen. Je bekomt onderstaande: 
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Stap 7 

Deze stap is facultatief als je nog meer kleurencontrast en diepte aan de afbeelding wilt toevoegen.  

Op laag  “Blikje”:  Ctrl + Alt + Shift + B om het zwart/wit menu op te roepen: 

 
 

Je verkrijgt onderstaande effect: 

 
 

Werk nu zelf de oefening af, eigen creativiteit! 

Voor het eindresultaat werden hier bijvoorbeeld nog lagen toegevoegd en gewerkt met penselen. 

Daarna nog de kleuren verder aangepast. Zie afbeelding bovenaan. 


