
Wiegeliedje - blz 1  Vertaling 

Slaap Wel 
 

 
 

1) Hieronder alle nodige afbeeldingen: een blauwe achtergrond ; een afbeelding met lucht en 

wolken ; een klein meisje ; een maan ; hangende sterren 
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2) Open de blauwe structuurafbeelding als achtergrond. 

Plak daarop de afbeelding met maan als nieuwe laag, verwijder de witte achtergrond, gebruik je 

toverstaf. Draai Horizontaal en pas grootte aan. 

 
 

3) Afbeelding met meisje openen, uitselecteren, plak op je werk document als nieuwe laag. 

Hier werd met Gum gewerkt maar gebruik gerust een eigen methode om uit te selecteren. 

Meisje tegen de maan plaatsen 

 
 

4) Het haar van het meisje werd gewijzigd. Je schildert over het haar met een rood bruine kleur. 

Nieuwe laag nemen, middelgroot rond zacht penseel, wijzig laagdekking voor je penseel (15 - 

40%). Werk ook met Natte vinger. 
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5) Kleurbalans  op laag met meisje 

Afbeelding  Aanpassingen  Kleurbalans - Middentonen : 0 ; 0 : -18 

 
 

6) Afbeelding met lucht plakken als nieuwe laag boven laag "meisje",  

laagmodus = Zwak licht; 100% dekking 
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7) De sterren aan de maan hangen; dupliceer de laag als je meer dan twee sterren wenst. 

Ook hier weer onnodige delen verwijderen. 

Om wat gloed te bekomen: nieuwe laag onder lagen mat sterren, zacht penseel, dekking aanpassen, 

gele kleur nemen en gloed schilderen, dit kan je ook op de maan doen als je dat wenst 

 
 

8) Open afbeelding met wolken, plak boven het meisje; voeg een laagmasker toe; werk met een 

zacht zwart penseel op het laagmasker om delen van de wolken te verwijderen. 

Op wolkenlaag: Afbeelding  Aanpassingen  Kleurbalans : middentonen = 0 ; 0 ; 51 

Laagdekking op 62% zetten. Indien nodig de wolkenlaag dupliceren en verplaatsen. 
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9) Zichtbare lagen samenvoegen 

 
 

10) Voeg nog een vignet toe: Filter  Lenscorrectie -  Aangepast :  vignet en hoeveelheid 

aanpassen (-90 ; 100) 

 
 

 


