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http://tutorialtown.com/photoshop-tutorials/igloo-water-cooler-tutorial 

 

Water cooler 

 

[1] Nieuw Document: 450×400 pixels, Resolutie 72, Modus RGB 

 
 

[2] Nieuwe laag, volgende vorm tekenen met Pengereedschap, optie op paden, rechtsklikken in het 

pad en kiezen voor ‘Selectie maken’ 

 
[3] In het bekomen menu volgende instellingen ingeven 

 

http://tutorialtown.com/photoshop-tutorials/igloo-water-cooler-tutorial
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[4] Je bekomt volgende afbeelding 

 

[5] Vul de selectie met #329940, selecteer het gereedschap Doordrukken   en breng volgende 

nuances aan 

 
[6] Volgende selectie tekenen met behulp van de Pen, met Doordrukken gereedschap breng  je weer 

volgende donkere nuances aan 
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[7] Nieuwe laag, nog een selectie tekenen met Pengereedschap 

 
 

[8] Deze selectie vullen met #E7E7E7, geef deze laag volgende Slagschaduw 

 
 

[9] Daarna als laagstijl Lijn toepassen 

 
 

[10] Met behulp van Doordrukken en Tegenhouden gereedschappen volgende schaduwen 

aanbrengen 
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[11] Laag dupliceren (Ctrl+J), horizontaal omdraaien, met verplaatsgereedschap dit handvat juist 

zetten aan de andere kant van de Cooler. 

Nog een vorm tekenen met Pen gereedschap, rechtsklikken in het pad en er een selectie van maken 

 
 

[12] Doezelaar = 0 pixels, je bekomt onderstaande 

 
 

[13] Nieuwe laag, vul de selectie met # E7E7E7, dan volgende selectie tekenen en deleten 

 
 

[14] Volgende laagstijlen toevoegen aan de laag 
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Slagschaduw Lijn met Verloop 

 

 

 

[15] Weer volgende nuances aanbrengen met Doordrukken en Tegenhouden gereedschappen, je 

bekomt dan ongeveer onderstaande: 

 
 

[16] Nieuwe laag, volgende selectie tekenen met Pengereedschap 
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[17] Vul de selectie met # 329940, geef de laag volgende slagschaduw 

 
 

[18] Je bekomt ongeveer volgende afbeelding, gebruik dan weer Doordrukken en Tegenhouden om 

de vorm erin te krijgen 

 
 

[19] Nieuwe laag, volgende kleine rechthoekige selecties maken, gebruik het rechthoekig 

selectiegereedschap en houd telkens de Shift toets ingedrukt terwijl je selecteert 

 
 

[20] Vul dan de bekomen selecties met # 329940, geef de laag volgende laagstijl:  

Schuine kant en Reliëf met als stijl een Kussenreliëf 
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[21] Zet de laagmodus op ‘Zwak licht’ en verminder de laagdekking 

 
 

[22] Je bekomt ongeveer onderstaande 

 
 

[23] Nieuwe laag, volgende ovalen selectie maken 

 
[24] Vul de selectie met # FFFFFA, dan een kleine ovalen selectie binnen de vorige cirkel maken 

 



Water cooler – blz 8  Vertaling Gr 

[25] Nieuwe laag, vul de selectie met om het even welke kleur, geef de laag volgende 

Verloopbedekking 

 
 

[26] Je bekomt onderstaande afbeelding.  

Nieuwe laag, volgende selectie tekenen met Pengereedschap 

 
[27] Vul de selectie met # E7E7E7, volgende ovalen selectie maken met selectiegereedschap 

 
[28] Nieuwe laag, vul de selectie met # E7E7E7 en geef volgende Schuine kant en Reliëf 
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[29] Volgende schaduw aanbrengen met Doordrukken gereedschap op die kleine ovaal. 

Maak nu volgende rechthoekige selectie 

 
[30] Nieuwe laag, vul de selectie met # 66B571, dan een kleinere rechthoekige selectie in vorige en 

klik de DELETE toets aan. 

 
[31] Geef volgende Schuine kant en Reliëf 
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[32] Tekst typen, wat je maar wenst. 

 


