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http://psd.tutsplus.com/tutorials/icon-design/how-to-create-a-magicians-hat-in-photoshop/ 

 

Toverhoed 

 
Tutorial Details :  Photoshop CS of Nieuwer – Voor beginners – 30 tot 50 minuten. 

 

Stap 1 

Nieuw document : 450 px x 450 px met witte of transparante achtergrond. Teken twee hulplijnen in 

het midden van het document, Met Pen onderstaande vorm tekenen. 

 
 

Noem de laag "body."  

Plaats alle lagen die iets te maken hebben met de hoed in een groep die je "Hoed" noemt. 

http://psd.tutsplus.com/tutorials/icon-design/how-to-create-a-magicians-hat-in-photoshop/
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Aangezien je hier een onregelmatige vorm moet tekenen is het moeilijk om op die manier beide 

zijden gelijk en symmetrisch te tekenen. Het is makkelijker van slechts een halve vorm te tekenen. 

 
 

Selecteer het gereedschap Padselectie (A) en klik op de vorm, Ctrl + C klikken om het pad te 

kopiëren en klik daarna Ctrl + V om het pad te plakken op dezelfde vormlaag. Het gekopieerde pad 

zal spontaan geselecteerd worden.  

Met het gereedschap Pad Selectie (A) nog altijd geselecteerd, ga naar Bewerken > Transformatie > 

Horizontaal draaien, verplaats het pad naar rechts tot je de gewenste vorm hebt. Klik en sleep een 

selectie rond de twee paden, klik bovenaan in optiebalk „Combineren‟ knop aan. 
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Stap 2 

Op laag "body" enkele weerkaatsingen toevoegen. Dupliceer daarvoor laag "body" (Ctrl + J), zet 

laagvulling op to 0%, noem de laag „reflectie‟. Geef de laag onderstaande verloopbedekking. 

Overvloeimodus = bleken, gereflecteerd verloop. 

 
 

Het dialoogvenster nog niet sluiten door op OK te klikken.  

Dus vooraleer op OK te klikken, versleep het verloop op de hoed naar links tot je ongeveer 

onderstaand bekomt en klik dan pas op OK. 

 



Toverhoed tekenen – blz 4  Vertaling Gr 

Stap 3 

Laag "reflectie", ga naar Laag > Laagmasker toevoegen > Alles tonen.  

Op het masker een verloop trekken van zwart naar wit zoals hieronder getoond wordt. 
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Stap 4 

Dupliceer laag "reflectie" ga naar het laagstijlen venster, verplaats het verloop naar links door 

volgende instellingen toe te passen. 
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Stap 5 

Een mooie band toevoegen aan de hoed, gebruik weer het Pengereedschap om volgende vorm te 

tekenen, kleur van weinig belang. 

 
 

Deze band mag niet buiten de randen van de hoed steken. Ctrl + klik op laag "body", ga naar 

Selecteren > Bewerken > Vergroten, 1px, OK. Selecteer laag "band" en voeg een laagmasker toe op 

basis van deze selectie. 
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Stap 6 

Geef laag "band" onderstaande laagstijlen, ook hier weer het verloop naar rechts slepen vooraleer 

het dialoogvenster te sluiten. 

Slagschaduw Schaduw binnen 

  
 

 

En hieronder dan nog: Verloopbedekking 
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Stap 7 

Dupliceer laag "band", noem de laag “band2” verwijder op die kopielaag de laagstijlen uitgenomen 

de verloopbedekking.  

Zet de laagvulling op 0% en wijzig de laagstijl zoals hieronder aangegeven wordt. 

Het verloop werd naar links verschoven en de overvloeimodus = Lineair Tegenhouden. 
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Stap 8 

Ovalen vorm tekenen boven op de hoed, noem de laag "top." 

 
 

Geef onderstaande laagstijlen. 
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Slagschaduw Verloopbedekking 

  
 

Stap 9 

Dupliceer laag "top" en plaats de kopie laag onder laag "top" in het lagenpalet. Naam = “top2” 

Verplaats de laag  7px naar beneden en geef dan volgende laagstijlen aan deze kopie laag. 

 

Schaduw binnen Verloopbedekking 
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Stap 10 

De laag “top2” dupliceren, zet laagvulling op 0%. Enkel de verloopbedekking wijzigen. 

Overvloeimodus = bleken 

 
 

 
 

Stap 11 

Nog een zwarte ovaalvorm (U) tekenen boven laag "top". 

Naam = “top boven” 
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Geef volgende laagstijlen. 

Schaduw binnen Gloed buiten 

  
Verloopbedekking  
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Stap 12 

Nu wat schaduw toevoegen daar waar nodig. 

Nieuwe laag onder laag "top" en laag “top boven” = laag “schaduw”, Ctrl + klik op laag "top", de 

selectie enkele pixels naar beneden verplaatsen, vul de selectie met zwart. Ga naar Filter > 

Vervagen > Gaussiaans Vervagen, 5px, OK. Je zal bemerken dat de schaduw buiten de hoed valt. 

Ctrl + klik op laag "body", laag "schaduw" is geactiveerd, klik op de knop om een laagmasker toe te 

voegen onderaan in het lagenpalet. Laagdekking tussen 30% - 50%. 
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Stap 13 

Een schaduw kan ook onder de basis geplaatst worden. 

Nieuwe laag, ovalen selectie maken en vullen met zwart, laagdekking = 30%.  

Deze laag onder laag "body" plaatsen. Noem de laag “schaduw onder” 

Ga naar Filter > Vervagen > Radiaal Vaag met onderstaande instellingen en klik OK. 
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Stap 14 

Nieuwe laag boven laag “schaduw onder”, ovalen selectie maken en vullen met zwart, laagdekking 

= 50%. Ga naar Filter > Vervagen > Gaussiaans Vervagen, 2,5 px, OK. 
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Stap 15 

De hoed is klaar. Je kan nog een toverstokje toevoegen indien gewenst. 

Nieuwe laag, noem de laag "toverstaf", de groep "Hoed" even onzichtbaar maken. 

Gebruik rechthoekvorm (U), teken deze smalle rechthoek en geef Verloopbedekking. 

 
 

 
 

 

 

Stap 16 

Voeg nog twee strookjes toe aan begin en einde van de toverstaf en geef onderstaande 

verloopbedekking. 

Weer vormgereedschap gebruiken. 
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Stap 17 

Om de bovenkant wat boller te maken: voeg ankerpunt toe aan die vormlaag met die kleine strook, 

sleep dat ankerpunt enkele pixels naar boven. 

Onderaan voeg je een kleine ovaalvorm toe, kleur is vermeld. 

 
Stap 18 

Voeg alle onderdelen van de toverstaf samen in eenzelfde groep, Dupliceer  die groep en voeg 

samen (Ctrl + E) tot één enkele laag = laag “toveren”. De originele groep onzichtbaar maken. 

De laag “toveren” 75 graden roteren. 

Groep “hoed” weer zichtbaar maken en toverstaf op passende plaats zetten. 

 
 

Indien gewenst kan je nog wat schaduw toevoegen aan de toverstaf die binnen de hoed valt. 
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Als de eindafbeelding te hel of te donker lijkt dan kan je nog een aanpassingslaag 

Helderheid/Contrast  toevoegen bovenaan in het lagenpalet. 


