
3D stijl – blz. 1  Vertaling T 

https://www.youtube.com/watch?v=crv4cUqEDrM 
 

3D stijl – (in deze video zijn er 3 oefeningen). 
 

 
 

Goeie foto’s nodig van beste kwaliteit met verschillende poses; liefst foto’s met een witte achtergrond;  

zie gebruikte foto’s hieronder . Als achtergrond gebruiken we een oude papierstructuur 
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3D stijl – blz. 2  Vertaling T 

1) Open een nieuw document : Internationaal papier; A4 ; 150 ppi 

 

 
 

2) Voorgrondkleur = # F7E8C1; vul de achtergrond laag met deze kleur (emmertje gebruiken) 
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3D stijl – blz. 3  Vertaling T 

3) Open een eerste foto ; Afbeelding  Modus  Grijswaarden 

 

 
 

Afbeelding  Modus  Duotonen ; Kies als type Monotoon 
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3D stijl – blz. 4  Vertaling T 

 
 

Klik het kleur vierkantje aan en wijzig de kleur in # 3D1F01 

(naam intikken naast de kleur, hier vb bruin) 
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3D stijl – blz. 5  Vertaling T 

4) Sleep de foto in je nieuw werkdocument; klik Ctrl + G zodat de foto in een groep geplaatst word;  

noem de groep “pose1” 

 

 
 

5) Foto groter maken; klik Ctrl + T voor Vrije Transformatie en plaats je foto waar je die hebben wilt 
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3D stijl – blz. 6  Vertaling T 

5) Zet de modus van de groep “pose1” op Vermenigvuldigen 

 

 
 

6) “Laag1” met eerste foto activeren; daarboven plaats je een Aanpassingslaag ‘Niveaus’ als 

Uitknipmasker ; Waarden voor deze foto : 39 : 1,00 ; 190 (desnoods aanpassen aan eigen foto) 
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3D stijl – blz. 7  Vertaling T 

7) Open de tweede foto; terug naar Modus  Grijswaarden; Modus  Duotoon 

We wijzigen de kleur in # 00E7FF 

 

 
 

Deze tweede foto naar je werkdocument overbrengen; groepeer met Ctrl + G; noem de groep “pose2”; 

met Ctrl + T grootte en plaats aanpassen ; voor de groep modus op Vermenigvuldigen zetten 
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3D stijl – blz. 8  Vertaling T 

Boven laag met foto2 een Aanpassingslaag ‘Niveaus’; Uitknipmasker; waarden : 56 ; 1,39 ; 195 

 

 
 

Nog teveel blauw naast de dame; voeg aan laag met foto2 een laagmasker toe; zacht zwart penseel; het 

blauw zogoed mogelijk verwijderen 

 

 
 

Copyright© 

mailgroep photoshop



3D stijl – blz. 9  Vertaling T 

8) Open een derde foto; Grijswaarden; Duotonen; kleur = # EE0B78 

 

 
 

Foto3 overbrengen naar je werkdocument; groeperen = “pose3”; modus = Vermenigvuldigen; 

Grootte en plaats aanpassen (Ctrl + T) 
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3D stijl – blz. 10  Vertaling T 

Aanpassingslaag ‘Niveaus’; Uitknipmasker; waarden = 40 : 1,38 ; 212 

 

 
 

9) Voeg de papier structuur toe boven de achtergrondlaag; modus = Vermenigvuldigen; dekking = 70% 

 

 
 

Copyright© 

mailgroep photoshop



3D stijl – blz. 11  Vertaling T 

10) Ben je toch niet tevreden met de kleuren? Voeg boven de laag met foto een Aanpassingslaag 

‘Kleurtoon/Verzadiging’ toe als Uitknipmasker; vb hier boven “foto3” : Kleurtoon = 157 

Zelfde boven laag “foto2”: Kleurtoon = 136 
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3D stijl – blz. 12  Vertaling T 

Tweede oefening: is een beetje anders, slechts 1 foto nodig 

 

 
 

1) Verwijder van vorige oefening de groepen; nog twee lagen over : achergrond laag en papier laag; zo is 

de achtergrond al klaar. 

 

Open een eerste foto toe; modus Grijswaarden; modus Duotonen; kleur = # EE0B7B 
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3D stijl – blz. 13  Vertaling T 

2) Sleep nu je foto naar je werk document waar de achtergrond al klaar stond 

Groepeer; noem de groep “rose”; met Vrije Transformatie plaats en grootte aanpassen; modus van de 

groep is Vermenigvuldigen 

 

 
 

3) Dupliceer de groep; noem de kopie groep “groen”; verplaats de dame; vergroot ze;  

voeg nu een Aanpassingslaag ‘Kleurtoon/Verzadiging’ toe om de kleur te wijzigen (kleurtoon = -131) 
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3D stijl – blz. 14  Vertaling T 

Derde oefening:  

 

1) Dezelfde foto werd gebruikt als in vorige oefening, de groep roze wordt onzichtbaar gemaakt, de groep 

“groen” activeren en de dame meer naar het midden verplaatsen 

 

 
 

2) Dupliceer de groep “groen”; noem de kopie groep “rood”; de grootte van het model wordt behouden, 

we verplaatsen enkel de laag ; klik dus Ctrl + T en met je pijltjestoetsen verplaats je de dame naar rechts 

en naar onderen toe 
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3D stijl – blz. 15  Vertaling T 

Open de groep; wijzig de waarde van Kleurtoon bij de Aanpassingslaag ‘Kleurtoon/Verzadiging, hier 

werd dat Kleurtoon = 34 

 

 
 

3) Dupliceer de groep “rood”; noem de kopie groep “geel”; klik weer Ctrl + T en verplaats de dame naar 

omhoog; wijzig de Kleurtoon van Kleurtoon/Verzadiging, hier is Kleurtoon = 80 
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