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http://blog.lorrifreedman.com/index.php/2009/02/16/surrealism-bringing-fruit-to-life/ 

 

Fruit tot leven brengen 
 

Nodig: foto met fruit (hier een rode peper), foto met ogen, met mond (foto van familieleden?). 

 

 

 

Lesje werd zo eenvoudig mogelijk uitgelegd. 

Hiervoor heb je in ieder geval de Kloonstempel nodig. 

 

http://blog.lorrifreedman.com/index.php/2009/02/16/surrealism-bringing-fruit-to-life/
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1) Open foto met fruit of groente op, nieuwe laag erboven maken waarop wij de gekloonde ogen 

zullen plaatsen, noem de laag: “Left Eye”. 

  
 

2) Foto met ogen openen, Kloonpenseel op het linker oog plaatsen, Alt + klik op het oog, document 

met peper aanklikken, daar begin je met het Kloonen van het oog op de gewenste plaats. 

 
 

3) Voeg een laagmasker toe aan laag “Left Eye”.  
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Op het masker schilder je met een zwart penseel rond het oog, gebruik een lage dekking voor het 

penseel, modus blijft op normaal staan. 

 

 

 

 

4) Zelfde stappen volgen om ook het rechteroog te kloonen: 

 



Levend fruit – blz 4  Vertaling Gr 

5) Ook voor de mond volg je dezelfde werkwijze als voor de ogen: 

 
 

Hier zie je het lagenpalet tot deze stap. Maar we zijn nog niet klaar: 

 
 

6) Wat we nu doen is de lagen samenbrengen tot één enkele laag. Klik daarvoor volgende 

toetsencombinatie aan: CTRL+ALT+SHIFT+E, we bekomen een nieuwe laag, maar vorige lagen 

blijven nog intact. Noem de laag “Merged Layers”: 
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7) Ik wens de ogen groter te maken, daarvoor ga je naar Filter  Uitvloeien op laag “Merged 

Layers”: 

 
 

Gebruik het gereedschap “Zwellen” om de ogen uit te zetten, enkel het gereedschap aanklikken en 

dan op het midden van het oog klikken, klik je meerdere keren dan krijg je een heel groot oog, dus 

niet overdrijven, hieronder een bewerkt oog en een dat nog niet bewerkt is: 
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Het eindresultaat van mijn “Happy Pepper” 

 
 

Indien gewenst kan je nog veel andere zaken doen, laagmodussen aanpassen, andere filters 

gebruiken, … 

Gebruik foto’s met appels, peren, bananen … wat je ook maar wenst! 

 


