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http://www.creabarbouille.fr/tutoriel_psd_zip.htm 

 

Inritsen 
 

 
Nodig: 1 afbeelding, 1 lettertype, 1 set penselen 

 

1:) Open afbeelding "femme14". Laag dupliceren. 

Filter, vervagen, Oppervlak vervagen (5/15). Laagdekking = 60%.  

 

2:) "D" toets aanklikken om standaardkleuren te herstellen (zwart/wit). 

Nieuwe laag, noem de laag "VOILE". 

Filter, rendering, wolken. 

Filter, artistiek, Plastic (15/10/10). 

Laagmodus = Bleken, laagdekking = 57%. 

Laagstijl = Kleurbedekking (Kleur doordrukken) 

 
Even de laag  “Voile” onzichtbaar maken.  

http://www.creabarbouille.fr/tutoriel_psd_zip.htm
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3:) Nieuwe laag, noem de laag "Rits links". 

Pengereedschap aanklikken, optie op Paden. 

 
Plaats een ankerpunt bovenaan links en een ander onderaan in het midden. 

Ankerpunten omzetten, probeer onderstaande boog te bekomen. 

Bij het bovenste ankerpunt sleep je naar rechts om een boog te bekomen, bij het onderste ankerpunt 

sleep je naar links. Met Direct Selecteren pijl kan je de boog bewerken en aanpassen. 

 
 

4:) Voorgrondkleur = #000000. Penseel aanklikken, bijgevoegde penselenset laden 

"pinceau_zip_claire".  Klik het penseel "anneau_claire" aan, penselenpalet openen, pas volgende 

instellingen aan: 
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Vormdynamiek (Uit- richting – uit) Vorm penseeluiteinde (tussenruimte 130) 

 
 

 

5:) Terug je pengereedschap aanklikken, rechtsklikken op het gemaakte pad, kies pad omlijnen met 

dit penseel.  

Volgende laagstijlen geven aan de laag. 

Schuine kant en Reliëf Kleurbedekking 

 

 

 

6:) Zoek nu een passende tekst. 

Ik heb een deel uit volgende tekst gebruikt:  

Ze is niet altijd even vrolijk 

en dat ligt ook wel eens aan mij  

en een beetje aan de weerman  

maar die maakt eigenlijk niemand blij 

met al zijn miezerige buien 

daar heeft zij geen boodschap aan 

zij wil alle dagen zon en als het moet eens een orkaan 

 

Selecteren, kopiëren (in klembord), keer terug naar Photoshop. 

Nieuwe laag, tekstgereedschap aanklikken, neem als lettertype "Capsule", grootte =20pt, kleur 

#47413D. (Aan te passen volgens lengte tekst en gebruikte lettertype) 

Klik op de boog, rechtsklikken, plakken, je tekst volgt de kromme. 

Palet paden aanklikken, rechtsklikken op getekende pad en verwijderen 

Terug het lagenpalet aanklikken, met verplaatsgereedschap de tekst juist plaatsen, noem de 

tekstlaag  "tekst links". 
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7:) Nieuwe laag, noem die "Rits rechts".  

Pen, optie op paden, ankerpunt onderaan in het midden, een ankerpunt bovenaan links. 

Kromme maken die naar rechts gaat! Aanpassen met Direct selecteren pijl. 

Rechtsklikken op het pad, pad omlijnen. Volgende laagstijlen geven. 

Schuine kant en Reliëf Kleurbedekking 

 

 

 

Met verplaatsgereedschap de rits zo goed mogelijk plaatsen. De rechtse rits overlapt de linkse rits. 

 

8:) Nieuwe laag, tekstgereedschap, zelfde lettertype "Capsule", grootte =20pt, kleur = #47413D. 

(Aanpassen volgens lengte tekst en gebruikte lettertype) 

Kromme onderaan aanklikken, rechtsklikken op het pad, plakken van de tekst. 

(Dezelfde tekst zit nog in het klembord, tenzij je voor een andere tekst kiest!). De tekst volgt de 

kromme, enteren. 

In het lagenpalet weer het getekende pad verwijderen. Tekst goed plaatsen met 

verplaatsgereedschap. Noem de laag "tekst rechts". 

 

9:) Voorgrondkleur = #000000. Nieuwe laag, noem de laag "BOUCLE" 

Penseel aanklikken, kies uit de set "boucle_claire", grootte = 250px. 

Klik eenmaal met je penseel op de goeie plaats, geef laag volgende laagstijlen:  

Schuine kant en Reliëf Kleurbedekking 

 

 

 

10:) Standaardkleuren herstellen (zwart/wit). 

Laag "VOILE" aanklikken. Maak de laag weer zichtbaar. 

Laagmasker toevoegen. Op het masker met  zacht rond Penseel, 65px, kleur = #000000. 

Schilder tussen de twee ritsen. 

Zorgvuldig de binnenste rand van de rits met een rond penseel van 19px bewerken. 

Desnoods verbeteren met een wit penseel. 
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Laag "Rits links" selecteren, Shift+Ctrl+klik op laagicoon 

Laag "Rits rechts" selecteren, Shift+Ctrl+klik op laagicoon 

Laag "BOUCLE" selecteren, Shift+Ctrl+klik op laagicoon 

Laag "Tekst rechts" selecteren, Shift+Ctrl+klik op laagicoon 

Laag "VOILE" selecteren, klik op het laagmasker, Bewerken, vullen met zwart, 3 keer herhalen. 

Deselecteren. (Ctrl+D). 

 

11:) Laag "BOUCLE" selecteren. Ctrl +klik op laagicoon. 

Laag "Rits links" selecteren, Gum, ongewenste sporen van de rits verwijderen, die je kan zien op de 

boucle! 

Laag "Rits rechts" selecteren, Indien nodig met Gum, ongewenste sporen van de rits verwijderen, 

die je kan zien op de boucle! 

Laag "Tekst rechts" selecteren, rechtsklikken op de laag, laag omzetten in pixels, Indien nodig met 

Gum, ongewenste sporen van de rits verwijderen, die je kan zien op de boucle! 

Deselecteren (Ctrl+D).  

 

12:) Laag "Rits links" selecteren, laag dupliceren. 

Laag "Rits rechts" selecteren, laag dupliceren. 

Laag "BOUCLE" selecteren, laag dupliceren. 

 

13:) Tekstgereedschap, nog altijd lettertype "Capsule", grootte = 150px, kleur onbelangrijk. 

Typ de eerste letter van je naam. Zet op gewenste plaats.  

Doe daarna hetzelfde voor de eerste letter van je familienaam. 

 

Geef volgende laagstijlen aan beide letters: 

Opties voor overvloeien – bij geavanceerd:  dekking vulling = 0% 

 
 

 

Schuine kant en reliëf Kleurbedekking 

 

 

 

14:) Alle lagen samenvoegen. 

Canvas vergroten met 10px voor zowel hoogte als breedte, kleur = # ffffff 

Opslaan als jpg. 
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Ander voorbeeld! 

 
 


