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http://www.photoshopstar.com/effects/creative-adding-label-to-the-skin/ 

 

Label man 

 

Nodig: foto van een man. 

 

1) Foto met man openen, klik Ctrl+J om de achtergrondlaag te dupliceren. Op onderste laag:  

Afbeelding  Aanpassingen  Minder verzadiging 

Op kopie laag: Afbeelding  Aanpassingen Niveaus voor de kanalen rood, groen, blauw: 

  

 

 

http://www.photoshopstar.com/effects/creative-adding-label-to-the-skin/
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Wijzig laagdekking naar 70%. 

 
 

2) Voeg beide lagen samen en dupliceer opnieuw de bekomen laag (Ctrl+J) .  

Ga dan naar Filter > Vervagen > Gaussiaans Vervagen: 

 
 

Laagmodus en dekking/vulling aanpassen, hier werd Bedekken en dekking = 45% gebruikt. 
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3) Met gereedschap Verscherpen het gezicht van de man Scherper maken. 

 
 

Er mag wat meer contrast toegevoegd worden,  Doordrukken Gereedschap  (Penseel = 20 px, 

Bereik = Middentonen, Belichting = 40%, voeg enkele donkere spots toe op het gezicht. 

 
 

4) Met Veelhoeklasso onderstaande selectie maken en vullen met zwart op een nieuwe laag. 
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Deselecteren (Ctrl+D) en de laag volgende Gloed buiten geven (modus = Puntlicht). 

 
 

Je bekomt ongeveer onderstaande: 

 
 

5) Ok, nieuwe laag, hard, rond Penseel selecteren van ongeveer 4 pixels, met donker rode  

kleur =  # 47091A voeg je nog wat meer lijntjes toe aan vorige zwarte lijn. 
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Pas dan Filter  Filter > Vervagen > Radiaal Vaag toe: 

 
 

Terug laagmodus en dekking/vulling aanpassen (Modus = Bedekken, dekking = 70%). 

 
 

6)Tijd om het label toe te voegen! Nieuwe laag, rechthoekige selectie maken, vul met  # C0B6BA. 
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7) Deselecteren (Ctrl+D), tekst typen, gebruik als lettertype  Arial, kleur =  # 221820. 

 
 

8) Voeg tekstlagen en laag met Label samen en pas daarop Filter > Ruis > Ruis toe. 

 
 

Je bekomt ongeveer onderstaande: 
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Met vrije Transformatie (Ctrl + T) het label roteren en juist plaatsen. 

 
 

9) Selecteer Doordrukken gereedschap  (Penseel = 20 px, Bereik = Hooglichten, Belichting = 20%) 

enkele donkere strepen op het  label plaatsen. 

 
 

10) Schaduw onder label plaatsen. Laag onder laag met label, selectie maken met Veelhoeklasso, 

vul met een verloop van zwart naar transparant. 
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11) Deselecteren, Vervagen gereedschap gebruiken om de schaduw wat te vervagen. 

 
 

12) En het laatste wat ons nog te doen staat is wat hechtdraden op de afbeelding aanbrengen. 

Penseel selecteren, zacht, rond penseel van 1 à 2 pixel. Teken enkele hechtingen met zwarte kleur 

op een nieuwe laag. 

 
 

13) Dit lijkt niet echt realistisch. Gebruik Vrije transformatie op de laag met hechtingen en sleep of 

duw de hechtingen tegen mekaar. 
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14) Dupliceer de laag en plaats zoals hieronder getoond wordt. Voeg beide lagen samen en wijzig 

laagdekking van de bekomen laag naar ongeveer 75%. 

 
 

Ok, dat was het dan! Werk gerust met eigen foto’s en experimenteer. 

 

 


