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Camouflage jurk 
 

 
 

 

 

Voorbereiding: 

Er moet een patroon gemaakt 

worden dat je kan toepassen op 

gelijk welk deel van deze oefening. 

 

Open het gekozen patroon, ga naar 

Bewerken > Patroon definiëren, geef 

passende naam en sluit deze 

afbeelding. Wens je het patroon te 

gebruiken dan kies je: Bewerken > 

Vullen, kies patroon en je eigen 

gedefinieerd patroon. Klik dan op  

OK. 

      

 

 

Stap 1 – Achtergrond maken: 

Nieuw document = 750×550 pixels, 

vul achtergrond met je gemaakte 

patroon, pas dan voor deze laag de 

laagstijl Verloopbedekking toe met 

instellingen die hiernaast staan. 

      



Camouflage jurk - blz 2  Vertaling Gr 

 

 

Stap 2 – Subject uitselecteren:  

Dame uitselecteren uit achtergrond. 

Plaats de dame dan in het midden 

van je document. 

      

 

 

Stap 3 – Jurk uitselecteren:  

Dupliceer de laag met dame, noem 

de laag 'camouflage jurk'. 

Originele laag met dame onzichtbaar 

maken. 

Veeg alles weg wat buiten de jurk 

valt, gebruik gum of plaats een 

laagmasker. 

Je moet iets gelijkaardigs bekomen 

als foto hiernaast. 

      

 

 

Stap 4 – Jurk vervagen:  

Ctrl + klik op laag 'camouflage jurk' 

om de buitenomtrek te selecteren en 

indien dit nog niet gebeurt is voeg je 

nu een laagmasker toe. 

Ga naar Filter > Vervagen > 

Gaussiaans Vervagen met 5px.  

Dit is om alle details van de jurk te 

vervagen, de harde buitenomtrek 

wordt wel behouden. 
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Stap 5 – Voeg hooglichten toe:  

Wijzig de laagmodus van laag 

'camouflage jurk' in Bleken. 

Je zou een soort belichting moeten 

bekomen hebben. 

      

 

 

Stap 6 – Voeg schaduwen toe:  

Dupliceer de achtergrondlaag, noem 

die laag schaduwen. Ctrl + klik op 

laag 'camouflage jurk', voeg een 

laagmasker toe. 

Gebruik het gereedschap 

'Doordrukken', zacht rond penseel, 

35px, de buitenlijnen van de jurk 

donkerder maken, verminder de 

grootte van het penseel, voeg wat 

schaduwen toe onder de jurk op de 

benen. 

      

 

 

Stap 7 – Toon het Subject:  

Laag met dame weer zichtbaar 

maken, ze heeft een mooie 

camouflage jurk aan. 
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Stap 8 – Haar kleuren:  

Maak een selectie rond het haar, ga 

naar Afbeelding >Aanpassingen > 

Kleurtoon/Verzadiging, de kleurtoon 

wijzigen tot je mooi groen haar 

bekomt. 

      

 

 

Stap 9 – Polsbandjes inkleuren:  

Doe hetzelfde voor de polsbandjes. 

 

Klaar!!! 

 

 

 

 

Zie hieronder de laagvolgorde: 

 


