
1 open foto (liefst een foto met witte of bleke achtergrond) 

2 Dupliceer de foto 

3 Filter – Vervagen – Gaussiaans Vervagen 10px 

4 Overvloeimodus voor laag instellen : Donkerder 

5 Lagen samenvoegen 

6 Laag Dupliceren  

7 Overvloeimodus voor laag instellen: moet je ff zelf uitzoeken Bedekken maar zou kunnen dat je     

    foto heel wat donkerder wordt dan zo en dan zou ik zeggen Lichter (dus zelf eens uitzoeken) 

8 Lagen samenvoegen 

9 Laag Dupliceren 

10 CTRL + Shift + U om kleur weg te nemen Zwart Wit (ook als het een zwartwit foto is!!!!!!) 

11 Laag Dupliceren 

12 CTRL + I om negatief te bekomen  

13 Overvloeimodus voor Laag instellen: Kleur tegenhouden dan krijg je wit blad (als er te veel zwart  

      in zit zal het niet echt mooi zijn) 

14 Filter – Vervagen – Gaussiaans Vervagen 1px dit zo laag mogelijk houden proberen de lijntje zo fijn    

      fijn mogelijk te houden en is er nu een lijntje die er niet helemaal opstaat normaal is dat geen  

      probleem gewoon verder doen en kijken waar je uitkomt) 

15 Nieuwe opvullaag of aanpassingslaag maken: Niveaus - instellen op Invoerniveau Middentonen  

      aanpassen op 0,57 

16 Voeg nu beide grijs lagen samen CTRL+E 

17 Filter – Verscherpen – Onscherp masker instellingen: 122 – 2,0 – 0 

18 Nieuwe opvullaag of aanpassingslaag maken: Kleurtoon/Verzadiging – Lichtheid instellen op -5 

19 Nieuwe laag onder de samengevoegde grijslagen  

20 Voorgrondkleur instellen op D4D0C2 en de nieuwe laag vullen met emmertje met deze kleur 

21 Filter – Structuur – Structuurmaker (of Filter – Filtergalerie – Structuur – Structuurmaker):  

      83 - 9 – Licht: boven rechts 

22 Overvloeimodus voor laag instellen : De Samengevoegde Grijslaag op: Vermenigvuldigen zetten 

23 Spelen met dekking van de Kleur laag 50% of zelfs nog minder 35% moet je zelf bekijken 

24 De achter grondlaag je foto die je al bewerkt hebt: op dekking 5% zetten moet je ook beetje zelf  

      zien dus naar eigenkeuze ik zet die graag redelijk laag 5% of 10% 

25 Deze laag dan Dupliceren en onder de laag kleurtoon/Verzadiging zetten 

En Vanaf dit moment kan je beginnen spelen met de diverse lagen de foto lagen hoger of lager zetten 

voor de hoeveelheid kleur dat je er zelf in wenst in te stoppen zelfs als je met een zwartwit foto 

werkt ook dan eens kijken wat het beste is……………………………………………… 

 

Lesje Marnik 

 

PS: Is een beetje van twee lessen het Lesje Porselein ne het Lesje schets die ook al op de groep zijn  

      langs gekomen.  
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