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http://freeonlineclasses.net/photoshop-tutorials/photo-effects/high-tech-swirling-

aurora/showall.html 

 

High tech 
 

Pad creëren 

Start met het openen van een foto met persoon of object waaraan je het effect wenst toe te voegen.  

 
 

Nieuwe laag maken, noem de laag “Light Swirl”. 

 
 

Selecteer Pengereedschap, optie op Paden.  

 
 

Teken een pad gelijkaardig aan onderstaand voorbeeld. Voor het uitproberen van deze les stellen we 

wel voor onderstaand voorbeeld te volgen (je kan later met een eigen pad experimenteren).   

http://freeonlineclasses.net/photoshop-tutorials/photo-effects/high-tech-swirling-aurora/showall.html
http://freeonlineclasses.net/photoshop-tutorials/photo-effects/high-tech-swirling-aurora/showall.html
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Pad omlijnen 

Selecteer het Penseel met onderstaande instellingen. Penseelgrootte wel aanpassen aan grootte eigen 

afbeelding. (breedte document: voor elke 100 pixels neem je 1 pixel groot Penseel, voorbeeld een 

afbeelding van 800x600pixel vraagt een Penseel van 8 px).  

 
 

Voorgrondkleur = wit, met Pen rechtsklikken op het pad, kiezen voor ‘Pad omlijnen’. 

Kies in dit venster voor Penseel, vink druk simuleren aan:  

 
 

Hieronder wat je zo ongeveer bekomen hebt, het pad is omlijnd en begin en eindpunt van de lijn 

verfijnen, het midden is dikker. Is de lijn te fijn of te dik, herbegin dan: Bewerken > Ongedaan 

maken, penseel opnieuw instellen.  
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We voegen licht effecten toe aan deze lijn. Geef als laagstijl: Gloed buiten aan laag “Light Swirl”.  

Blauwe kleur, zelf Spreiding en grootte aanpassen naar eigen wensen. 

 

De wervelende lijn heeft nu een blauwe gloed en lijkt op licht. 
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Het Licht maskeren 

 

Voeg een laagmasker toe aan laag met kronkellijn.  

 
 

Op het laagmasker veeg je de lijnen weg die op de persoon of het object vallen, om en om werken 

alsof het lijkt dat de lijn er rond loopt. 

 
 

Je verkrijgt een soort 3D effect gelijkend op onderstaande voorbeeld.  
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Aurora speciaal effect toevoegen 

Dupliceer de laag met kronkellijn Ctrl+J.  

 
 

Afbeelding 90 graden draaien: Afbeelding > Canvas Roteren > 90 graden rechtsom. Dit is nodig om 

de Filter Wind te kunnen toepassen.  

 
 

Ga naar Filter > Stileer > Wind. Nog niet direct op OK klikken bekijk eerst de effecten. 
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Kies een van onderstaande effecten dat je wenst te bekomen. Zie instructies hieronder. 

 
 

Effect A 

1. In de Wind filter, kies Vanaf rechts en klik  OK.  

2. Ctrl+F om de filter te herhalen tot je het gewenste bekomt.  

3. Afbeelding > Canvas Roteren > Instelbaar 270° rechtsom om de afbeelding weer in de 

beginstand te roteren.  

 

Effect B 

1. In de Wind filter, kies ofwel  Vanaf links of Vanaf Rechts; een van beide is goed.  

2. Afbeelding > Canvas Roteren > 90° naar rechts.  

3. Ctrl+F om de Wind filter te herhalen.  

4. Herhaal de stappen 2 en 3 twee keren. De afbeelding zou weer de beginstand moeten hebben  

 

Effect C  

1. Kies Vanaf Links in de Wind filter.  

2. Ctrl+F om de filter te herhalen tot je tevreden bent met het resultaat.  

3. Afbeelding > Canvas Roteren > Instelbaar, 270 graden rechtsom, om beginstand foto te 

verkrijgen.  

 

Nog een belichtingseffect toevoegen 

Dupliceer achtergrondlaag, ga naar Filter > Rendering > Belichtingseffecten 

Stijl = Blauw Universeel, zie instellingen hieronder. 

Laagdekking van die kopie laag op 50% brengen. 
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Eind Resultaat  

 
 


