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http://www.psd-dude.com/tutorials/photoshop.aspx?t=make-a-glossy-red-heart-text-in-photoshop 

 

Rood hart 
 

 
 

1) We beginnen met een eenvoudige ruis achtergrond.  

Bestand  Nieuw : 1200x800 px; voeg de ruis achtergrond toe; maak passend; geef Gloed Binnen. 

 

http://www.psd-dude.com/tutorials/photoshop.aspx?t=make-a-glossy-red-heart-text-in-photoshop
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2) Voeg dit rode hart toe; verwijder de witte achtergrond. Geef de laag Schaduw binnen: 

 
 

3) Boven laag "hart" twee Aanpassingslagen toevoegen: Kleurtoon/Verzadiging en Helderheid/Contrast  

om kleuren wat te wijzigen (Uitknipmaskers). 

Plaats laag "hart" en de aanpassingslagen samen in één groep = "hart E" 
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4) Dupliceer  groep "hart E" enkele keren; groepen netjes uitlijnen (Horizontale middelpunten uitlijnen). 

 
 

5) Boven ieder hart een letter toevoegen om het woord "love" te vormen; voor iedere letter een nieuwe 

laag nemen; gebruikt lettertype is Calibri (standaard aanwezig); 

 je kan om het even welk lettertype gebruiken. 
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6) Geef de letters "L" en "V"  volgende laagstijlen: 

* Hieronder opties voor Overvloeien: laagvulling = 0 % 

 
 

* Schaduw binnen : modus = Vermenigvuldigen 
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* Gloed binnen: 

 
 

* Schuine kant en Reliëf : stijl = buiten; techniek = Gegraveerd hard 

Voor de Hooglichten : modus = Kleur tegenhouden; 35 % 
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* Kleur bedekking 

 
 

Ziehier het bekomen resultaat voor de letter "L". 
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Voor de andere twee letters geef je volgende laagstijlen: 

* Slagschaduw. 

 
 

* Schaduw binnen 
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* Gloed buiten: 

 
 

* Gloed binnen: modus = Bleken 
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* Schuine kant en Reliëf : voor de schaduwen : modus = Kleur tegenhouden; witte kleur 

 
 

* Verloopbedekking 
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* Satijn : modus = Vermenigvuldigen 

 
 

Bekomen resultaat voor de letter "O": 
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7) Nieuwe laag; hart vormen laden; kleur = zwart: Een nieuw bestand openen; hartvorm tekenen ; 

Bewerken  Voorinstelling Penseel definiëren.  

Voor je penseel : Vormdynamiek en Spreiding aanpassen. Teken de harten op de letters. 

 
 

8) Voeg aan de laag de laagstijlen toe uit vorige stappen; zie stap6 voor de letters "V" en "E". 

enkel voor Slagschaduw : afstand = 9px; grootte = 0px. 
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9) Met Pen gereedschap deze vorm tekenen; geef een metalen laagstijl; dupliceer voor de andere harten. 

 
 

10) Nieuwe laag; parelpenselen laden; kleur = wit; kies de parel 39; teken de parels. 
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11) Voor laag "parels" : volgende laagstijlen toevoegen. 

* Slagschaduw 

 
 

* Schuine kant en Reliëf 
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12) Voor wat meer 'bling bling' gebruik je sparkle penselen. 

 
 

13) Voeg nog een Lens flare effect toe : nieuwe laag; vullen met zwart; Filter > Rendering > Zon. 

Twee types gebruikt :  "50-300mm Zoomen" en "Hoofdgedeelte van film". Laagmodus = Bleken. 
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Hieronder nog eens het eindresultaat! 

 

 


