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http://www.phototutorial.info/?p=48 

 

Smoking woman 
 

Dromen van een dame … Toch roken??? Neen enkel maar in Photoshop. 

 
 

Het moeilijkste hier is een passende foto te vinden als achtergrond. 

Deze hier is perfect, de figuur kijkt de goeie kant uit! 

http://www.phototutorial.info/?p=48
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1. De eerste stap bestaat erin om de meeste rook op deze foto weg te vegen aangezien we straks 

onze eigen rook zullen toevoegen. Hiervoor werd de Kloonstempel gebruikt, Alt + klik op een 

propere plaats op de foto en schilderen over de rook. Het hoeft nog niet perfect te zijn. 
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2. Breng een foto in van een model met heel veel contrast. Pas schaduwen en hooglichten aan, 

verplaats, vervorm, … Zet daarna laagmodus op “Bleken”. 

 
 

3. De basis is gemaakt, nu de echte oefening. 

Met filter – Uitvloeien werden de randen van de figuur vervaagd en slierten uitgerokken om het 

rookeffect te vergroten. Je doet dit tot je enkel nog een slanke figuur overhoudt.  

Denk eraan, hoe meer werk je hieraan besteed, hoe minder werk je straks zult hebben. 

Bekijk onderstaande afbeelding, ziet er al heel goed uit. 
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4. De dame zou nog meer in rook moeten opgaan. Open een foto met rook op, selecteer er een stuk 

uit met Lasso en plak op je werk als nieuwe laag.  

 
 

Deze laag werd op modus „Bleken‟ gezet zoals we dat ook met laag van de dame deden. Met Vrije 

transformatie de rook aanpassen rond de dame. 

Deze stap werd enkele keren herhaald tot de dame volledig bedekt is. 
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5. We zijn er bijna, nieuwe laag, met een wit penseel een nogal ruwe buitenlijn getekend rond de 

figuur, laagmodus op „Bedekken‟. 
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6. Daarna als finishing touch, nieuwe laag, volledig vullen met een licht blauwe kleur, laagmodus = 

„Bedekken‟, laagdekking = 25%. 

Deze stap is niet echt nodig, maar voegt toch een extra sfeer toe. 

 
 

Klaar! Met behulp van Photoshop een smoking woman van je dromen. 

 


