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http://www.webdesign.org/photoshop/drawing-techniques/when-the-dreams-come-true-exclusive-

tutorial.19236.html 

 

Als dromen werkelijkheid worden 
 

Nodig: model ; achtergrond ; waterval ; vleugels 

 

Stap 1 - Nieuw Document 

Begin met een nieuw document = 2000x2000 pixels ; 300 ppi ; transparante achtergrond. 

 
Stap 2 - Achtergrond 

Open afbeelding "achtergrond.jpg", sleep op je nieuwe document, noem de laag "achtergrond".  

Op de bekomen laag klik je Ctrl+G, we bekomen een nieuwe groep die je ook "achtergrond" noemt. 

Transformeer de afbeelding tot passend op het canvas. Ga dan naar Filter > Vervagen > Gaussiaans 

Vervagen. Daarna Afbeelding > Aanpassingen > Variaties.... 
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In het dialoogvenster Variaties: Dubbelklikken op Lichter. 

 
 

Ga ook naar Afbeelding > Aanpassingen >Schaduwen/Hooglichten...  

 

Nog altijd op die vervaagde laag: Aanpassingslaag 'Helderheid/Contrast': 
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Stap 3 - model uitselecteren en verbeteren 

Open "model.jpg",  sleep op het canvas, nieuwe groep (Ctrl+G), noem die "model". 

Met Pen (P) een pad tekenen rond de dame en op die manier los maken van de achtergrond. 

 
 

Selectie maken van het getekende pad en naar een nieuwe laag kopiëren (Ctrl+J), de bekomen laag 

noem je ook "Model". 

 
 

Dupliceer de laag (ctrl+J), bekomen laag is "Model2",  nu maak je de dame helemaal los van de 

achtergrond (ook het bed verwijderen). 
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Stap 4 - Schaduw onder het model 

Met een hard penseel, zwarte kleur, teken je schaduw onder het model 
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Deze laag "schaduw" plaats je tussen de lagen "model2" en "model": 

 
 

Ga naar Filter > Vervagen > Gaussiaans Vervagen met volgende waarden: 

 
 

Wijzig daarna laagmodus in Vermenigvuldigen en laagvulling in 73% 
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Voeg aan laag "model" een laagmasker toe, neem een zacht zwart penseel en verberg de 

ongewenste delen (o.a. randen van het bed), zie voorbeeld hieronder: 
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Stap 5 - Haar 

We schilderen het haar, gebruik een hard penseel, stel zelf vormdynamiek en Andere dynamiek in, 

volgende kleuren werden gebruikt: voor de schaduwen: #401D0E, voor de middentonen : #4E2A15, 

voor de hooglichten: #CF6227. Blauw lintje in het haar! 

 
 

 

 
 

Voeg een Aanpassingslaag 'Niveaus' toe. 
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Maak van die aanpassingslaag een 

uitknipmaker met laag "model2" er onder. 

 

 

 

 

Stap 6 - Sluier 

We schilderen de sluiter op de dame met volgende kleuren:  

Middentonen = # 7D8083, Hooglichten = # B4BCE0, Schaduwen = #686A6C 

Nieuwe laag nemen!!! 
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Voeg aan deze laag volgende laagstijlen toe: 

 
 

Slagschaduw 

 
 

Verloopbedekking: 
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Stap 7 - Vleugels 

De vleugels uitselecteren (toverstaf, Tolerantie 24% - 32%), plaats op de dame, laagdekking = 73%. 

Transformeer (Ctrl + T) de vleugels, maak passend voor het model 

 
 

Voeg een blauwe kleur en blauwe schijn toe aan de vleugels 
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Stap 8 - Details op de handen 

Met Pen teken je volgend pad rond de arm en hand van de dame. Rechtsklikken op getekende pad, 

kiezen voor 'selectie maken', nieuwe laag (Shift+Ctrl+N), ga naar Bewerken > Omlijnen 

 
 

 
 

Met gum de onnodige delen verwijderen (je kan ook werken met een laagmasker!!!) 
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Geef de laag onderstaande Schuine kant en Reliëf: 

 
 

Met de gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken (O) creëer je lichtere en donkere delen naast 

de hand en arm van het model (zie afbeelding hieronder). 
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We voegen nu kleine details toe, zoals bijvoorbeeld enkele sterren: 
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Dit hebben we nu ongeveer bekomen, het model en de achtergrond uit stap1: 

 
 

Stap 9 - Waterval 

Open afbeelding met waterval, sleep op het canvas van je werk document, groepeer Ctrl+G en 

noem de bekomen groep "waterval". Deze groep onder de groep "model" plaatsen. 

 
 

Dupliceer de huidige laag, noem die "waterval2" zodat je twee lagen hebt met waterval. 
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Op laag "waterval":  Bewerken > Transformatie > Vervormen en pas de waterval aan tot passend 

met het bed waarop het model ligt. 

 
 

Selecteer laag "waterval2" : bewerken > Transformatie > Horizontaal Omdraaien 

 
 

Herhaal het vervormen (Bewerken > Transformatie > Vervormen). 

Voeg daarna een laagmasker toe om de ongewenste delen te verwijderen. Zorg voor zachte 

overgangen, zoals in voorbeeld hieronder: 
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Ga dan naar Filter > Vervagen > Bewegingsonscherpte 
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Stap 10 - Schaduwen en Hooglichten 

Neem een zacht penseel, witte kleur, schilder wat belichting. 

Met aangeduide kleuren schilder je de schaduwen. 
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Neem nu volgend Penseel, witte kleur en schilder wat zilveren 'stof' 

Vorm penseeluiteinde Vormdynamiek 

 

 
 

 

Spreiding 

 

 

 

 
 

 

 

Stap 11 - Laatste stappen 

Enkele aanpassingslagen toevoegen, nieuwe groep = "kleuren". 

De aanpassingslagen zijn van onder naar boven: Selectieve Kleur; Zwart & Wit; Foto Filter; 

verloopvulling; Helderheid/Contrast; Fotofilter; Niveaus. 
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Dit is het bekomen eindresultaat: 

 


