
Wollen teksteffect – blz. 1  Vertaling T 

https://www.youtube.com/watch?v=9Qze2wqiIV8 

 

Wollen teksteffect – video les 
 

 
 

Twee penselen gebruikt, vind je bij de materialen, 1 voor een schaduw effect; 1 voor een wollen effect 

aan de rand van de letter; laad dus eerst deze penselen 
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https://www.youtube.com/watch?v=9Qze2wqiIV8


Wollen teksteffect – blz. 2  Vertaling T 

We zullen ons in deze les met 1 bepaalde letter bezig houden; bekijk het lagenpalet; iedere letter in een 

aparte groep; je past voor iedere letter dezelfde werkwijze toe, het enige verschil is de toegevoegde wol 

structuur. 

 

 
 

We leggen de werkwijze uit voor deze letter “C” 
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Wollen teksteffect – blz. 3  Vertaling T 

1) We beginnen met een nieuw document; nieuwe laag met Verloopbedekking; toegevoegde letter “C”; 

gebruikt lettertype is Val ; de tekst laag werd omgezet in pixels 

 

 
 

2) We voegen deze rode gebreide structuur toe : Ctrl + A – Ctrl + C en op je werkdocument 

boven de letter “C” klik je Ctrl + V  

Noem bekomen laag “wollen structuur”; pas grootte van de structuur aan (Ctrl + T) 
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Wollen teksteffect – blz. 4  Vertaling T 

 
 

 

 
 

Copyright© 

mailgroep photoshop



Wollen teksteffect – blz. 5  Vertaling T 

3) We plaatsen nu de laag “wollen structuur” in een groep; laag selecteren en Ctrl + G klikken;  

noem de groep “letter C” 

Ctrl + klik op tekstlaag icoon om selectie van de letter “C” te laden 

 

 
 

Voeg aan groep “letter C” een laagmasker toe 
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Wollen teksteffect – blz. 6  Vertaling T 

4) Activeer de structuurlaag; ga naar Filter  Uitvloeien; Gereedschap Opzwellen 

Penseelgrootte = 1300 (hangt af van de grootte van de structuur); penseeldruk = 50 

 

 
 

Klik enkele keren op de structuur om die te laten opzwellen; een paar keren klikken in het midden; een 

paar keren klikken links en rechts; … 

Hier wat experimenteren volgens de letter en volgens het gewenste effect. 
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Wollen teksteffect – blz. 7  Vertaling T 

5) Bekijk de randen van de letter; veel te scherp!!! 

 

 
 

Klik het laagmasker aan van de groep!!! Kies het ‘wool’ penseel; pas de instellingen van het penseel aan 

in het palet Penselen (F5)  

 

Zie Vorm Penseeluiteinde 
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Wollen teksteffect – blz. 8  Vertaling T 

Vormdynamiek : grootte jitter = 30 ; hoek jitter = 30 ; ronding jitter = 30; minimum ronding = 25 

 

 
 

 

Voorgrondkleur op wit; grootte penseel aanpassen, ongeveer 150 px;  

klik en sleep op de randen van de letter  
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Wollen teksteffect – blz. 9  Vertaling T 

 
 

6) We voegen schaduwen toe om diepte te creëren 

Nieuwe laag “schaduw” toevoegen boven de “wollen structuur” laag 

Zacht Penseel gebruiken (derde penseel van de standaardpenselen van Photoshop); grootte = 600 px; 

dekking penseel = 15%; voorgrondkleur op zwart; schilder onderaan de letter wat schaduw; 

penseel kleiner maken (100 px) en op de letter schilderen; 

Teveel schaduw? Verminder de laagdekking van laag “schaduw”. 

Door het laagmasker van de groep is de schaduw enkel op de letter C toegepast. 
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Wollen teksteffect – blz. 10  Vertaling T 

7) Nog een schaduw onder de letter toevoegen; nieuwe laag onder de groep “letter C”; gebruik nu het 

tweede penseel ‘schaduw’: grootte ongeveer 1400 px; dekking = 10 % 

Klik 1 à 2 keren onder de letter; verminder de grootte (1100px) van het penseel en klik nog enkele keren; 

penseel nog kleiner maken (800 px) en nog enkele keren klikken voor wat meer schaduw 
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Wollen teksteffect – blz. 11  Vertaling T 

Je herhaalt dit nog eens met kleinere penselen tot je tevreden bent met de schaduw : donkere schaduw 

onder de letter zelf; minder donker wat verder af 

 

 
 

Deze werkwijze werd gevolgd voor alle letters van deze tekst “wool” 
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