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http://www.graphix1.co.uk/2010/09/23/photoshop-tutorial-out-of-bounds-sketch/ 

 

Schetsen  
 

 
 

Nodig: afbeelding met vlinder ; notebookpaper ; stukje afgescheurd papier ; hand 

Gebruik je andere afbeeldingen dan zal je hier en daar de instellingen moeten aanpassen. 

 

Stap 1 

Nieuw document met onderstaande instellingen; vul daarna de achtergrond met grijs #3B3B3B 

 



Schets uit kader - blz 2  Vertaling 

Stap 2 

Open afbeelding met vlinder. Afbeelding  Afbeeldingsgrootte, breedte = 1000px, hoogte past 

zich automatisch aan, klik dan OK 

Selecteer alles (Ctrl + A) - kopieer (Ctrl + C) - ga naar je nieuwe document en plak (Ctrl + V) de 

selectie, noem bekomen laag "foto". 

Dupliceer de laag en maak kopie laag even onzichtbaar. 

 

Stap 3 

Dubbelklikken op laag "foto", geef laag onderstaande 'Gloed binnen': 

 
 

Klik Ctrl + T en transformeer het object, pas grootte aan, roteer een beetje, plaats links bovenaan: 
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Stap 4 

Laag "foto kopie" weer zichtbaar maken, noem deze laag "schets1". 

Ga naar Afbeelding Aanpassingen  Minder Verzadiging. 

Dupliceer de laag en noem bekomen laag "schets2" : Afbeelding  Negatief (Ctrl + I) 

Zet laagmodus op Kleur Tegenhouden (je ziet nu niet veel, maar dat hoort zo). 

Filter Overige Minimaal – met volgende instellingen: 

 
 

Stap 5 

Dubbelklikken op laag "schets2", geef volgende 'Kleurbedekking' (kleurmodus = bedekken): 

 
 

Voeg nu beide schetslagen samen, noem bekomen laag "schets". 

Ctrl + T : transformeer de laag, hou Shift toets ingedrukt terwijl je aan een hoekpunt sleept, verklein 

de afbeelding een beetje.  

Laag "schets" even onzichtbaar maken. 
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Stap 6 

Open het verfrommeld notapapier ; Afbeelding  Afbeeldingsgrootte : breedte = 800px, hoogte 

past zich automatisch aan, klik dan OK 

Selecteer alles (Ctrl + A) ; kopieer (Ctrl + C) ; ga naar je werkdocument en plak (Ctrl + V) de 

selectie, noem bekomen laag "papier". 

 

Stap 7 

Open het bruine afgescheurde papier, met toverstaf  klik je ergens op het witte deel, keer de selectie 

om, kopieer (Ctrl + C) en plak (Ctrl + V) op je werkdocument. 

Ctrl + T : transformeer de laag, shift toets vasthouden terwijl je aan een hoekpunt sleept om het 

papier kleiner te maken, het zou iets groter dan het notapapier mogen zijn. 

Dupliceer de laag, Ctrl + T voor transformatie, rechtsklikken op het canvas, kiezen voor 'Roteer 90° 

naar rechts'. Plaats zoals in onderstaande voorbeeld getoond wordt. 

Aan beide bruine papierlagen een laagmasker toevoegen om de overlappende delen te verwijderen 

zodat je ongeveer onderstaande bekomen hebt: 

 
 

Stap 8 

Voeg beide bruine papierlagen samen. Ctrl + klik op laagicoon van de bekomen laag om selectie te 

laden, keer daarna de Selectie om. Ga naar laag met notapapier en klik de delete toets aan. 

De samengevoegde laag mag je verwijderen. 

Maak nu een rechthoekige selectie op de onderkant van het papier, deleten en zo bekom je een 

rechte rand aan het papier. 
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Stap 9 

Laag "schets" weer zichtbaar maken (laag boven papier), verminder de laagdekking tot je het 

onderliggende papier kan zien. Afbeelding goed op je papier zetten. Verhoog weer de laagdekking. 

 

Stap 10 

Voeg aan laag "schets" een laag masker toe. Selecteer een hard, rond zwart penseel, veeg de 

onnodige delen weg. Dit zou je dan ongeveer moeten bekomen hebben: 

 
 

Stap 11 

Laag "papier" activeren, voeg een laagmasker toe, de gaatjes links zichtbaar maken. 

Voeg nu de lagen "schets" en "papier" samen. 

 

Stap 12 

Ctrl + T voor Vrije transformatie  Verdraai het object: 
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Stap 13 

Nieuwe laag = "schaduw", Selecteer het penseel, zachte ronde punt, kleur = #DDDADA 

Schilder schaduw over de 3 hoeken van het papier, je mag gerust wat over de randen schilderen: 

 
 

Ga naar Filter  Vervagen  Gaussiaans Vervagen: 

 
 

Laagdekking = 70% 

Ctrl + klik op samengevoegde laag "papier/schets, keer de selectie om, op laag met schaduw de 

delete toets aanklikken. Achteraf  beide lagen weer samenvoegen. 
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Stap 14 

Geef bekomen nieuwe laag volgende Slagschaduw: 

 
 

Stap 15 

Afbeelding met  Hand openen. Selectie maken rond de hand, kopiëren (Ctrl + C) en plakken (Ctrl + 

V) op je werkdocument. 

Voeg aan de laag een laagmasker toe, verminder de laagdekking wat van de laag zodat je beter het 

papier ziet onder de hand, veeg onnodige delen weg. Laagdekking weer vergroten. 

 

Stap 16 

Nieuwe laag onder laag "hand", Selecteer een zacht rond penseel, grootte = 65px, kleur = zwart. 

Schilder een lijn onder de duim, laagdekking = 35% 

 

Klaar! Voeg alle lagen samen, desnoods de afbeelding nog wat bijsnijden en opslaan. 
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