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Patchwork teksteffect 
 

 
 

1) Open een nieuw bestand: 800 x 800 pix, resolutie = 72px, witte achtergrond. 

Achtergrondlaag dupliceren (Ctrl + J). 

Geef de bekomen laag volgende laagstijlen:  

Voor de patroonbedekking kan je het patroon 'fiesta' gebruiken 

 

Patroonbedekking Kleurbedekking modus op bedekken 

 

 

 

2) Rechtsklikken op de laag, kiezen voor 'Verenigen zichtbare lagen'. 

 

Lettertype: Patchwork, grootte = 200 pt, voorgrondkleur op zwart. 

Typ je tekst maar zet iedere letter op een aparte laag, iedere tekstlaag omzetten in pixels. 

Met verplaatsingsgereedschap iedere letter goed plaatsen. 

Achtergrondlaag even onzichtbaar maken. De zichtbare lagen samenvoegen. 
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3) Volg nu volgende stappen voor elke letter van je tekst: 

1. Maak de tekstlaag actief 

2. Met toverstaf klik je nu binnen de eerste letter om die te selecteren 

3. Ga naar Selecteren > Bewerken > Vergroten met 1 px, klik OK 

4. Nieuwe laag boven achtergrondlaag 

5. Vul de selectie met wit en met Ctrl + D deselecteren. 

6. Dubbelklikken op de laag, geef voor de verschillende letters telkens een verschillende 

Patroonbedekking. Pas voor elk patroon de schaal aan. 

 

4) Als alle letters een patroonvulling hebben zet je het oogje uit van de achtergrondlaag en 

tekstlaag.Zorg er ook voor dat al die lagen onder de originele tekstlaag staan. 

Voeg nu alle zichtbare lagen samen tot één enkele laag. 

 

5) Met toverstaf klik je nu alle patches in de letters aan, houd ondertussen ook de shift toets 

ingedrukt zodat je alles kan selecteren,  

ga dan naar Selecteren > Bewerken > Vergroten met 1 pix, OK 

Nieuwe laag boven achtergrondlaag en juist onder die tekstlaag, vul selectie met wit. 

Bewerken > Vullen > Witte kleur –  ok 

 

Dubbelklikken op de laag, geef volgende laagstijlen: 

Bij patroonbedekking laad je de artistieke oppervlakken - extra zwaar canvas 

Patroonbedekking Kleurbedekking 

 

 

 

6) Achtergrondlaag weer onzichtbaar maken. 

Voeg dan weer alle zichtbare lagen samen. 

Geef de bekomen laag volgende Schuine kant en Reliëf: 

Schuine kant buiten, gegraveerd hard 
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7) Dupliceer die laag en geef de bekomen laag volgende Schuine kant en Reliëf: 

Schuine kant binnen, gegraveerd hard 

 
 

8) Alle lagen samenvoegen en je bestand opslaan als jpg. 


