
Bloemen gezicht – blz. 1  Vertaling T 

https://www.youtube.com/watch?v=rAzM_MRwN-U 

 

Bloemen gezicht – video les 

 

 
 

Nodig : model; bloemen 

 

Open afbeelding met “model”; 

Voeg een Aanpassingslaag ‘Volle kleur’ toe met zwarte kleur 
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https://www.youtube.com/watch?v=rAzM_MRwN-U


Bloemen gezicht – blz. 2  Vertaling T 

Dupliceer laag “model”; sleep de laag bovenaan in het lagenpalet ; noem de laag “model” 

Met Pen een Pad tekenen op het gezicht van de dame 

 

 
 

Selectie maken van het Pad; 
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Bloemen gezicht – blz. 3  Vertaling T 

Laag  Nieuw  Laag via Knippen; dit deel van het gezicht verplaatsen 

 

 
 

Activeer opnieuw laag “model”; pad tekenen op voorhoofd 
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Bloemen gezicht – blz. 4  Vertaling T 

Selectie maken van het pad; selectie knippen en op een nieuwe laag plaatsen; dit deel weer verplaatsen 

 

 
 

 

Geef laag “model” volgende Schuine kant en Reliëf 

Kleur Schaduwen = # 8A6062 
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Bloemen gezicht – blz. 5  Vertaling T 

De lagen met knipsels even onzichtbaar maken 

 

 
 

Bloemen toevoegen; laag onder laag “model” plaatsen;  

transformeren; roteren; verplaatsen; grootte aanpassen; … 
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Bloemen gezicht – blz. 6  Vertaling T 

Laag dupliceren; sleep deze laag boven laag “model”;  

Selectie laden van laag “model (Ctrl + klik); selectie omkeren; laagmasker toevoegen 

 

 
 

Zacht wit penseel; op het laagmasker schilderen om delen van de bloemen weer zichtbaar te maken boven 

het gezicht van het model 
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Bloemen gezicht – blz. 7  Vertaling T 

Nieuwe laag boven die eerste bloemen laag; zacht zwart penseel; schaduwen schilderen zoals je hieronder 

kan zien ; dekking dan op ongeveer 60% zetten. 

 

 
 

Eerste bloemen laag nog eens dupliceren; transformeer; verplaats onder die andere opening in het gezicht 
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Bloemen gezicht – blz. 8  Vertaling T 

Voeg daarboven een nieuwe laag; schilder weer schaduwen; dekking laag = 70 % 

 

 
 

Bloemen laag dupliceren; slepen boven laag model; selectie laden van laag “model”; selectie omkeren; 

laagmasker toevoegen; zacht wit penseel; enkele bloemen weer zichtbaar maken 
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Bloemen gezicht – blz. 9  Vertaling T 

De bovenste lagen weer zichtbaar maken; verplaats dit uitgeknipte deel naar wens; roteer een beetje 

 

 
 

Zelfde voor dit andere deel 
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Bloemen gezicht – blz. 10  Vertaling T 

Geef die uitgesneden delen huid volgende Schuine kant en Reliëf 

 

 
 

Ook het kleinste deel geef je Schuine kant en Reliëf 
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Bloemen gezicht – blz. 11  Vertaling T 

Boven laag “model” een Aanpassingslaag ‘Kleurtoon/Verzadiging’ : Verzadiging = -100;  

Helderheid = 5 ; Uitknipmasker 

 

 
 

2 bovenste Lagen groeperen : naam = “huid delen”;  

daarboven plaats je dezelfde Aanpassingslaag als Uitknipmasker 
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Bloemen gezicht – blz. 12  Vertaling T 

Rechtsklikken op de laagstijl van laag “model”  Lagen maken; 

Delen aan de randen verwijderen met Gum 

 

 
 

Samengevoegde bovenste laag maken met Ctrl + Shift + Alt + E 

Op bekomen laag : Filter  Structuur  Structuurmaker (canvas; 64 ; 6 ; Rechts) 
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