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Glamour 

 
Nodig: 1 afbeelding, 1 lettertype 

 

1:) Open de afbeelding "femme13".  

Nieuwe groep maken, noem die ‘Kleuren’, modus voor deze groep = Bleken . 

Nieuwe laag maken, (komt direct in gemaakte groep terecht), vul laag met kleur  # 31215E. 

 

2:) Nog een nieuwe laag in deze groep maken!. 

Voorgrondkleur =  # 992C9E. Zacht, rond Penseel, grootte = 400px. 

Klik twee keren op het gezicht. 

Voorgrondkleur =  # 3F81A8. Zacht, rond Penseel, grootte = 400px. 

Klik twee keren op de hals.  

Groep sluiten. (= gewoon klein driehoekje vooraan aanklikken) 

 

3:) Voorgrondkleur = #ffffff. 

Nieuwe groep maken, noem die ‘lijnen’, nieuwe laag binnen deze groep!. 

Lijngereedschap, optie = "vullen met pixels", dikte =1px. 

Teken een verticale lijn links over de gehele hoogte. 

Filter, Vervorm, schuin. (wijzigen naar eigen goesting!) 

Dubbelklikken op laag en als laagstijl Gloed buiten geven. 

Superposition = Bleken, witte kleur 
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4:) Nieuwe laag binnen deze groep! 

Teken nog een lijn zoals in punt3:), filter/vervorm/schuin, weer aanpassen volgens eigen goesting, 

daarna gloed buiten geven. Teken op die manier zoveel lijnen als gewenst. 

Sluit de groep. 

 

5:) Voorgrondkleur = #ffffff. 

Nieuwe laag, Rond Penseel, klik dat van19px aan. 

In het palet Penselen volgende instellingen aanpassen: 

Vorm penseeluiteinde – tussenruimte = 300% Vormdynamiek 

 
 

 

Spreiding: 

 
 

Stippen tekenen langsheen de lijnen. Aan de laag onderstaande Gloed buiten geven. 
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6:) Voorgrondkleur = #ffffff. 

Verticaal tekstgereedschap, lettertype = "Masterforce", lettergrootte = 90px. 

In het palet Teken en Alinea volgende instellingen voor het gekozen lettertype.  

Typ dan je tekst. Geef Gloed Buiten aan de tekstlaag zoals in punt5 

 
 

7:) Nieuwe laag, vul met kleur #ffffff. 

Filter, Vervorm, lens correctie, standaardinstellingen,  

uitgenomen bij vignet zet je hoeveelheid op -50. 

Laagmodus = Vermenigvuldigen. 

 

8:) Nieuwe aanpassingslaag, Kleurbalans. 

Middentonen: (+14/+26/+41) ; Schaduwen: (-11/-20/+10) ; Hooglichten: (+15/+26/+45). 

 

9:) Nieuwe aanpassingslaag Selectieve Kleur. 

Rode tinten: (+17/+16/-17/+2/ "relatief"). 

Gele tinten: (-19/-24/+13/-14/ "relatief"). 

Grijstinten: (+16/-8/-16/+19/ "relatief"). 

 

10:) Nieuwe laag, vul met kleur #14317A. 

Laagmodus = Uitsluiting, laagdekking = 50%. 

 

11:) Nieuwe aanpassingslaag Verloop Toewijzen, kies als verloop Geel/violet". Vink Omkeren aan. 

Laagmodus = Bleken, Laagdekking = 40%). 
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12:) Nieuwe aanpassingslaag Helderheid/ contrast. (-7/+18). 

 

13:) Canvas vergroten lengte = breedte = 40px, kleur = #ffffff. 

 

Alle lagen samenvoegen, opslaan als JPEG. 


