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http://www.webdesign.org/web/photoshop/drawing-techniques/absolut-raspberri-vodka-bottle-

wallpaper-in-photoshop.17662.html 

 

Wodka 
 

Nodig: vodka flesje ; vintage textures; bloempenseel  

 

Stap 1  

Nieuw document van bijvoorbeeld 1000 x 1500 pix, de textures downloaden, open daarna "texture 

1" in Photoshop, plak op je nieuwe document, roteer en pas de grootte aan(Ctrl+T), noem de laag 

"texture 1". (hier werd van die laag een slim object gemaakt)  

 
 

http://www.webdesign.org/web/photoshop/drawing-techniques/absolut-raspberri-vodka-bottle-wallpaper-in-photoshop.17662.html
http://www.webdesign.org/web/photoshop/drawing-techniques/absolut-raspberri-vodka-bottle-wallpaper-in-photoshop.17662.html
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Stap 2  

Open "texture 5" in Photoshop en plak op je document, eveneens roteren en schalen met vrije 

Transformatie (Ctrl+T), noem de laag "texture 2." 

Geef deze laag als laagstijl ‘Gloed binnen’ met onderstaande instellingen: overvloeimodus = 

bedekken; kleur = zwart.  

Zet de laagmodus op ‘Fel licht’ en de laagdekking op 90%.  
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Stap 3  

Dupliceer laag "texture 2" (Ctrl+J), zet de laagmodus van de kopie laag op ‘Bleken’ en de 

laagdekking op 80%. Dan rechtsklikken op de laag en kiezen voor ‘Laagstijl wissen’.  
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Stap 4  

Deze afbeelding van een vodka flesje downloaden en openen in Photoshop, plak op je 

werkdocument, pas grootte aan. Rechtsklikken op de laag en kiezen voor ‘omzetten in Slim Object’.  

Noem de bekomen laag "bottle luminosity 80%", zet de laagmodus ervan op ‘Lichtsterkte’ en de 

laagdekking op 80%.   
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Stap 5  

Dupliceer laag "bottle luminosity 80%", laagmodus = Zwak licht, laagdekking = 100%.  
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Stap 6  

Dupliceer laag "bottle luminosity 80%", zet deze nieuwe laag onder de originele laag. Ga naar  

Filter > vervagen > Radiaal Vaag met onderstaande instellingen. Laagmodus = Fel licht, 

laagdekking = 100%. Naam van de laag = "radial blur."  
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Stap 7  

Dupliceer laag "bottle luminosity 80%" nog maar eens, zet die laag onder de originele laag. Ga naar 

Bewerken > Transformatie > Verticaal omdraaien, deze fles onder en tegen de originele fles 

plaatsen op je afbeelding, laagmodus = normaal, laagdekking = 15%, noem de laag "reflection". 

Voeg een laagmasker toe, trek op dit masker een lineair verloop van zwart naar transparant van 

onderaan het canvas tot bovenste van de "reflection" laag.  
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Stap 8  

Open de vector afbeelding met mooie versieringen, selecteer er een, kopiëren (Ctrl+C) en plakken 

op je werkdocument (Ctrl+V). Met toverstaf het wit selecteren en deleten, gebruik dan Vrije 

Transformatie (Ctrl+T) om te roteren, grootte aan te passen, …  

Zet de laag onder de laag ‘radiaal blur’. 

Geef de laag onderstaande laagstijlen.  

Gloed buiten met overvloeimodus = Kleur Tegenhouden; witte kleur 
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Gloed binnen: vermenigvuldigen, zwart Kleurbedekking 

 

 

 

 

Stap 9  

Dupliceer bekomen laag uit Stap8, plaats bovenaan de fles, met vrije Transformatie  (Ctrl+T)  

roteren en juist plaatsen.  
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Stap 10  

Nog een versiering kiezen uit dit vector pack, kopiëren en plakken op je werk document. Wit 

verwijderen. Plaats bovenaan, draai horizontaal en verplaats 20-30 pixels naar rechts.  
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Stap 11  

Je kan er nog tekst aan toevoegen met het tekstgereedschap (T).  
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Eindresultaat: 

  

 


