
Bladgoud – blz. 1  Vertaling T 

https://www.youtube.com/watch?v=7lgxOK9d_G4  

 

Bladgoud – videoles 

 

Logo tekst omzetten in Goud tekst op bevroren glas 

 

 
 

 

Gebruik om het even welke afbeelding als achtergrond; je kan ook bijgevoegde foto gebruiken 
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https://www.youtube.com/watch?v=7lgxOK9d_G4


Bladgoud – blz. 2  Vertaling T 

1) Afbeelding openen; achtergrond laag omzetten in een Slim Object zodat we kunnen werken met 

Slimme Filters zonder de afbeelding te vernietigen;  

je kan ook de Achtergrond achteraf vervangen zonder alle Filters opnieuw te moeten toepassen 

Rechtsklikken op de laag of het menuutje rechts bovenaan gebruiken om de laag om te zetten in een Slim 

Object 

 

 
 

2) Filter  Filtergalerie : Filter Vervorm  Glas : Vervormeng = 3 ; Vloeiend = 1 : Structuur = Mat;  

Schaal = 200 %; 

werk je met een andere afbeelding dan zal je de instellingen voor de Filter moeten aanpassen 
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Bladgoud – blz. 3  Vertaling T 

 
 

3) Filter  Vervagen  Gaussiaans vervagen met 20 px 
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Bladgoud – blz. 4  Vertaling T 

4) De afbeelding lijkt nu te sterk vervaagd; we wijzigen de dekking van het vervagen 

Dubbelklikken op het icoontje naast de Filter in lagenpaletvoor de Opties 

 

 
 

5) Een laag klaar maken voor het goud effect. 

Nieuwe laag toevoegen; herstel de standaarkleuren zwart wit door D toets aan te klikken 

Klik het kleurvakje van de Achtergrondkleur aan en geef volgende waarde : # 87681E 
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Bladgoud – blz. 5  Vertaling T 

6) Filter  Rendering  Wolken 

 

 
 

7) Filter  Filtergalerie: dezelfde instellingen voor de Filter Glas zijn nog in het Klembord,  

klik gewoon op Ok om deze filter toe te passen. 

 

8) Aanpassingslaag ‘Helderheid/Contrast’ toevoegen als Uitknipmasker boven deze “wolken” laag; 

Helderheid = 40 % 
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Bladgoud – blz. 6  Vertaling T 

9) Open een zwart wit logo dat je met bladgoud wenst te bedekken: 

Je kan ook werken met tekst, voeg die toe in witte kleur. 

 

 
 

Gebruik je een logo zoals hier dan moeten we de kleuren omkeren met Ctrl + I 
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Bladgoud – blz. 7  Vertaling T 

10) Ga naar Selecteren  Kleurbereik : kies voor Hooglichten en klik op Ok 

 

 
 

We bekomen volgende selectie van de vorm (of van de tekst) 

Dit hoef je niet te doen als je een witte tekst direct toevoegt aan je werk document. 
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Bladgoud – blz. 8  Vertaling T 

11) De selectie op een eigen laag kopiëren met Ctrl + J 

 

 
 

12) Sleep nu de laag naar ons werkdocument; centreer: alles selecteren; in optiebalk klik je op 

Horizontale middelpunten Uitlijnen en op verticale middelpunten Uitlijnen; daarna Deselectern (Ctrl + D) 
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Bladgoud – blz. 9  Vertaling T 

 
 

13) Klik Ctrl + T voor Vrije Transformatie, sleep aan een hoekpunt met Shift + Alt ingedrukt en pas de 

grootte van het logo aan; enteren om transformatie te bevestigen. 
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Bladgoud – blz. 10  Vertaling T 

14) Voor bekomen laag : laagmodus = Bedekken;  

Ctrl + klik op laagicoon van de laag om selectie ervan te laden 

 

 
 

15) Klik de laag met “wolken” aan om te activeren; voeg aan die laag een laagmasker toe 

 

 
 

Copyright© 

mailgroep photoshop



Bladgoud – blz. 11  Vertaling T 

 
 

16) Geef de laag met logo volgende Gloed buiten om dit logo nog meer te benadrukken: 

Modus = Lineair Tegenhouden, kleur = wit 
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Bladgoud – blz. 12  Vertaling T 

17) Voeg nu alle zichtbare lagen samen op een nieuwe bovenste laag met volgende toetsencombinatie: 

Ctrl + Shift + Alt + E 

 

 
 

18) Ctrl + klik op laag met logo of op laag met tekst om selectie ervan te bekomen 

Voeg aan die samengevoegde laag een laagmasker toe 

Deze laag is nog actief : ga naar Afbeelding  Aanpassingen  Schaduwen en Hooglichten 

Schaduwen = 100 %; klik dan op Ok 

 

 
 

 

Herhaal deze stap zo’n 3 – 4 keren ; Klaar!!! 
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