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De leeuw 
 

 
 

Nodig:  2 afbeeldingen, 2 lettertypen. 

 

1:) Open de afbeelding "lion1", afbeelding, dupliceren. 

Het originele document nog laten open staan, we werken wel verder op de kopie. 

 

2:) Tekst typen naar keuze over geheel het canvas. Lettertype = "Army Expanded", grootte = 36pt, 

kleur = #ffffff. Laagmodus = Zwak licht. Geef dan nog als laagstijl: Slagschaduw. 

Lumière tamisée = zwak licht 

 
 

3:) Laagmasker toevoegen. 

"D" toets aanklikken om de standaardkleuren te herstellen. 

Nieuwe hulplijn plaatsen, verticaal op 500px. (= midden van deze afbeelding!) 

http://www.creabarbouille.fr/tutoriel_psd_the_lion.htm
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Nieuwe hulplijn plaatsen, horizontaal op 375px. (= midden van deze afbeelding!) 

Palet navigator, inzoomen naar 25%. 

Verloopgereedschap, radiaal, Zwart/wit, omkeren aanvinken. 

Trek het verloop op het laagmasker, vanuit het midden van de afbeelding, snijpunt van de twee 

hulplijnen, tot aan de rechterboord van het canvas. 

Weergave  Tonen Hulplijnen uitvinken. 

Palet navigator, inzoomen verhogen naar eigen wens. 

Noem de laag "achtergrondtekst". Maak die even onzichtbaar. 

 

4:) Nieuwe laag, vul met kleur = #ffffff. 

Filter, vervorm, lenscorrectie, alles standaard laten uitgenomen bij vignet de hoeveelheid = -50. Ok. 

Laagmodus = Vermenigvuldigen. 

 

5:) Groep maken, noem die "titel". 

Tekstgereedschap, lettertype = "Ethnocentric", grootte = 200pt, kleur = #ffffff. 

Palet Teken en Alinea als volgt aanpassen. 

 
 

Typ de tekst "King", zet op goeie plaats, geef onderstaande laagstijlen:  

Slagschaduw (zie hieronder), Schaduw binnen (standaard), Schuine kant en Reliëf (standaard), 

Lijn = contour (zie hieronder). Rechtsklikken op de tekstlaag en kiezen voor ‘laagstijl kopiëren’. 

Slagschaduw Lijn 

  

 

6:) Open de afbeelding "lion2". Plaats de afbeelding op je werkdocument. 

Met Vrije Transformatie en shift ingedrukt de grootte van de afbeelding passend maken voor de 

tekst. Uitknipmasker maken tussen afbeelding en tekst  (Alt+Ctrl+G). 

Indien nodig de afbeelding nog verplaatsen. Noem de laag "LION 2".  

 

7:) De afbeelding "lion2" heeft niet dezelfde kleurtonen als de afbeelding "lion1". Wij brengen dit 

in orde! Laag "lion2" is nog altijd geactiveerd: afbeelding  Aanpassingen  Kleur afstemmen 

Luminantie (50), bron "lion1". Ok. 
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8:) Tekstgereedschap, lettertype = "Ethnocentric", grootte = 100pt, kleur = #ffffff. 

Palet Teken en Alinea als volgt aanpassen. 

 
 

Typ de tekst "THE", rechtsklikken op tekstlaag en vorige laagstijl plakken. 

 

9:) Laag "LION 2" activeren. Deze laag dupliceren en boven de tekst laag "THE" plaatsen, 

Uitknipmasker maken met (Alt+Ctrl+G). 

Indien nodig de plaats van de afbeelding wijzigen met verplaatsgereedschap. 

 

10:) De groep "titel" sluiten. Deze groep dupliceren. 

Klik de groep "titel" aan, rechtsklik erop en kies voor ‘groep samenvoegen’. 

Ctrl+klik op deze laag om de tekst te selecteren, nieuwe laag, vul de selectie met kleur # FFBE64. 

Deselecteren (Ctrl+D). 
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Filter  Vervagen  Gaussiaans vervagen (10px). 

Laagmodus =  Bedekken. De samengevoegde laag van de groep "titel" mag je verwijderen. 

 

11:) Laag "achtergrondtekst" weer zichtbaar maken. 

 

Alle lagen samenvoegen, canvas vergroten met hoogte = breedte = 40 pix, kleur = #ffffff. 

Je werk opslaan als JPEG. 

 


