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http://10steps.sg/photoshop/making-of-a-forest-magical-scene/ 

 

Magische tuin 
 

1) Nieuw document : 500×700 pixels. Foto met woud nodig, plaats de foto op je werkdocument.  

 
  

2) Foto met dame nodig, de dame extraheren uit de achtergrond (Filter > Extraheren). 

  

 

http://10steps.sg/photoshop/making-of-a-forest-magical-scene/


Magische tuin – blz 2  Vertaling Gr 

3) Een foto van een fee nodig, ook de fee extraheren uit de achtergrond.  

 
  

4) Plaats de dame op je werk document, grootte aanpassen.  

Geef de laag met dame volgende Gloed Buiten met als overvloeimodus op  Kleur Tegenhouden, 

Dekking op 22%, gebruikte kleur = #FFFFBE, Grootte = 46px, de rest blijft standaard staan. 
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5) Grootte van de fee aanpassen, plaats die op de handpalm van de Koningin. Laag met fee 

volgende Gloed buiten geven, modus = Kleur tegenhouden, dekking = 22%, Kleur = #FFFFBE, 

grootte = 46px en de rest blijft standaard staan. Nog een Kleurbedekking geven, modus = Kleur 

tegenhouden, gebruikte kleur = #C8FF05, dekking = 23%.  

 
  

6) Dupliceer laag met dame, onderste laag selecteren, met Vrije Transformatie de afbeelding 

schalen en vervormen. Zie foto hieronder. (deze laag is de schaduw laag voor de dame) 
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7) Ga naar Afbeelding > Aanpassingen > Kleurtoon/Verzadiging, zet de Helderheid op -100.  

Daarna:  Filter > Vervagen > Gaussiaans Vervagen, straal = 5px. Met Gum ongewenste schaduw 

achter dame wegvegen. Je kan ook nog de dekking van die schaduwlaag verminderen. 

 
  

8) Nieuwe laag, naam = Glitter. Selecteer het Penseel, grootte = 15px, kies als type Ster. 

Voorgrondkleur = #FFFF00. Open het penselen palet, activeer Spreiding: Spreiding = 330%, 

besturingselement = Pendruk, Aantal = 1, Telling Jitter = 0. Teken een pad rond de dame met Pen, 

zie hieronder.  
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9) Rechtklikken op het getekende pad, kies „pad omlijnen‟. Kies Penseel, druk Simuleren 

aanvinken. Geef laag “Glitter” volgende Gloed Buiten, Overvloeimodus = Kleur Tegenhouden, 

dekking = 75%, Grootte = 5, de rest standaard  laten staan. Geef ook als laagstijl een 

Kleurbedekking met kleur = #E9F8AC. Doe hetzelfde met nog een ander Pad rond de dame.  

(Deze gloed buiten hoeft niet echt vind ik!) 

 
  

10) Nieuwe laag, noem die laag “licht”. Download nu de penselen Light Effect van volgende link: 

http://qbrushes.com/photoshop-abstract-brushes/s4-v2-brush/ 

Penseel selecteren, kies daaruit crismas2.psd. Voorgrondkleur = #FFFFFF, schilder nu een grote 

lichtgloed achter de dame. Zet daarna de laagmodus van deze “licht” laag op Bedekken.  

http://qbrushes.com/photoshop-abstract-brushes/s4-v2-brush/
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11) Voeg nu alle lagen die je tot hiertoe bekomen hebt samen, noem de bekomen laag = Original. 

Dupliceer deze laag, zet de laagmodus ervan op zwak licht.  

 
  

12) Dupliceer die kopielaag nog eens, ga naar Filter > Vervagen > Gaussiaans Vervagen, straal = 

10px. Laagmodus voor deze laag = Bleken.  
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13) Aanpassingslaag Kleurtoon/Verzadiging. Kleurtoon = 0, Verzadiging = -50, Helderheid = 0. 

Vullen met kleur niet aanvinken.  

 
  

14) Aanpassingslaag Kleur Balans. Voor Middentonen: -17, 16, -20.  

De rest standaard laten staan.  
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15) Aanpassingslaag Curven.  

Zet een punt in het midden van de curve met Uitvoer = 120 en Invoer = 130.  

 
  

16) Aanpassingslaag Niveaus. Zet de waarden op 20; 1,00;  239.  

 
  



Magische tuin – blz 10  Vertaling Gr 

17) Aanpassingslaag Kleur Balans. Voor middentonen de waarden  23;  0;  -18.  

De rest standaard laten staan.  

 
  

18) Indien gewenst kan je nog meer feeën toevoegen, zie voorbeeld hieronder.   

 


