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http://www.entheosweb.com/photoshop/creative_thinking.asp 

 

Creatief 
 

 
 

Nodig: foto met dame ; ster penselen ; bloemenpenselen 

 

Stap 1- Nieuw document.  
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Stap 2 - Open afbeelding met model en plak op je nieuwe document. 

 
 

Stap 3 - Nieuwe laag, modus = kleur; voorgrondkleur = # 34FF2B, selecteer een zacht rond penseel 

en schilder boven lippen en ogen. 
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Stap 4 -  

Nieuwe laag, modus = kleur. Met verschillende kleuren het haar beschilderen. 

 
 

Stap 5 -  

Met zacht rond zwart penseel onder ogen schilderen  (# 000000) 
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Stap 6 -  

Sterpenseel; kleur = # B78155; schilder op dame, laagdekking = 70%. 

 
 

Stap 7 - Aan laag met sterren volgende Gloed buiten geven. 
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Stap 8 -  

Nieuwe laag, selecteer een van die sterpenselen, kleur = # FFFFFF: schilder boven de ogen. 

 
 

Stap 9 - Geef laag weer onderstaande Gloed buiten. 
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Stap 10 -  

Voeg ook sterren toe boven het ander oog; zelfde Gloed buiten geven. 

  
 

Stap 11 -  

Nieuwe laag onder laag met sterren; met pen volgend Pad tekenen links op de afbeelding. 
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Stap 12 -  

Selectie maken van het pad en selectie vullen met kleur = # FF7849. 

 
 

Stap 13 -  

Herhaal vorige en vul met andere kleuren. 
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Stap 14 -  

Nieuwe laag; met pengereedschap teken je weer een pad, kleine druppelvorm. 

 
 

Stap 15 -  

Selectie maken van het pad en de selectie vullen met kleur =# 605CA9. 
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Stap 16 -  

Herhaal dit met verschillende kleuren en laagmodussen = Bedekken. 

 
 

Stap 17 -  

Nieuwe laag, gebruik het bloemenpenseel en swirl penseel met kleur =# FCF8A4. 
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Stap 18 -  

Terug een sterrenpenseel gebruiken met kleur = # FFFFFF; schilder boven de vormen. 

 
 

Stap 19 -  

Geef "sterren" laag volgende Gloed buiten. 
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Stap 20 -  

Nieuwe laag, hard rond penseel; kleur =# FFFFFF; schilder links boven de strepen. 

 
 

Stap 21 - Laagmodus = Bedekken 
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Stap 22 -  

Rond penseel, kleur =# FFFFFF; schilder boven de bloemen;  

geef Gloed buiten met kleur = # FF7800 (overvloeimodus = Lineair Tegenhouden). 

 
 

Stap 23 - Ovalen selecties maken en vullen met verschillende kleuren; plaats links bovenaan; 

Laagmodus = Bedekken. 

Klaar! 

 


