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Foto profiel 
 

Voorbereiding: profiel foto nodig 

  

 
 

Stap 1a – Patroon Definiëren:  

Nieuw document : 3 x 3 pixels, transparant.  

Penseel gebruiken, grootte 1px, schilder de pixels met aangeduide kleur in het diagram.  

Alles selecteren (Ctrl+A), ga dan naar Bewerken > Patroon Definiëren. Naam = Patroon1.  

Document sluiten.  

 
 

Stap 1b - Patroon Definiëren: 

Nieuw document : 3 x 3 pixels.  

Zelfde als in Stap 1a, gebruik het Penseel, grootte = 1px, schilder de pixels in de aangeduide 

kleuren in het diagram.  

Alles selecteren (Ctrl+A), ga dan naar Bewerken > Patroon Definiëren. Naam = Patroon2.  

Document sluiten.  
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Stap 1c - Patroon Definiëren: 

Nieuw document : 3 x 3 pixels.  

Zelfde stappen als in Stap 1a en 1b. Patroon = Patroon3.  

 
 

Stap 1d - Patroon Definiëren: 

Nieuw document : 3 x 3 pixels.  

Zie stappen Stap 1a, 1b en 1c. Patroon4.  
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Stap 2 – Pad tekenen:  

Nieuw document : 750x550 pixels, wit.  

Open foto met dame, breng over op je document, grootte aanpassen.  

Met Pen gereedschap, optie op paden teken je de buitenomtrek van de dame (sla dit pad op!).  

Laag met dame dan onzichtbaar maken.  

 
 

Stap 3 – Pad vullen:  

Nieuwe laag, noem die ‘Patroon 1’.  

Ga naar het Padenpalet, selecteer het gemaakte pad, klik knop aan: 'Pad laden als Selectie'.  

Vul deze selectie met Patroon1 gemaakt in Stap 1a. Keer wel eerst terug naar laag ‘Patroon1’.  

 
 

Stap 4 – Waarden beperken:  

Laag met dame weer zichtbaar maken.  

Ga naar Afbeelding > Aanpassingen > Minder Verzadiging. Daarna Afbeelding > Aanpassingen > 

Schaduw/Hooglichten. Schaduwen = 50, Hooglichten = 0. Dan Afbeelding > Aanpassingen > 

Waarden beperken. Zet de niveaus op 6.  

Zet deze laag nu boven laag ‘Patroon1’.  
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Stap 5a – Vullen met Patroon:  

Nieuwe laag ‘Patroon4’.  

Selecteer laag met model. Maak een kleine selectie rond de donker grijze delen (juist onder het oog) 

met Rechthoekig selectie gereedschap, ga dan naar Selecteren > Gelijkend.  

Vul de Selectie met Patroon4 gemaakt in Stap 1d op laag ‘Patroon4’.  

 
 

Stap 5b - Vullen met Patroon: 

Nieuwe laag ‘Patroon2’.  

Selecteer laag met model. Maak een kleine selectie rond de licht grijze delen (links van gezicht) met 

Rechthoekig selectie gereedschap, ga dan naar Selecteren > Gelijkend.  

Vul de Selectie met Patroon2 gemaakt in Stap 1b op laag ‘Patroon2’.  
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Stap 5c - Vullen met Patroon: 

Nieuwe laag ‘Patroon 3’.  

Selecteer laag met model. Maak een kleine selectie rond de licht grijze delen (rechts van gezicht) 

met Rechthoekig selectie gereedschap, ga dan naar Selecteren > Gelijkend.  

Vul de Selectie met Patroon3 gemaakt in Stap 1c.  

 
 

Stap 6 – Laagmaskers toevoegen:  

Ga naar het Paden palet, klik vroeger gemaakt pad aan, knop aanklikken om het ‘Pad te laden als 

selectie’, terug naar het lagenpalet, selecteer laag met patroon2 (Patroon2), voeg een laagmasker 

toe.  

Herhaal voor de lagen Patroon3 en Patroon4.  

 
 

Stap 7 – Kleur toevoegen:  

Boven alle lagen in het lagenpalet een aanpassingslaag: Kleurtoon/Verzadiging.  

Vullen met kleur aanvinken. Kleurtoon = 185, Verzadiging = 55, Helderheid = 17.  
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Facultatief:  

Nog een achtergrond toegevoegd met verloop, zelfde kleurenset gebruikt als in Stap 7.  

 
 


