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Origami 
 

 
 

Nodig : origami; dollar biljet achterkant; dollar biljet voorkant 
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1. De achtergrond 

Een vierkant document openen in Photoshop; hier is 850 x 850 px gebruikt; achtergrond laag 

ontgrendelen; geef Verloopbedekking : Radiaal; wit grijs (# A4A4A4): 
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2. De Origami vorm 

Stap 1 

Het voorbeeld toevoegen; maak grootte passend; gebruik Vrije Transformatie (Ctrl+T).   

 
Stap 2 

Nieuwe groep maken voor de origami lagen.  

Met Pen, optie op vorm, vulling = wit, omlijning = 1 px zwart ; de vormen tekenen. 
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Ieder deeltje op een aparte vorm laag; gebruik je deze afbeelding dan bekom je 8 vorm lagen.  

 
 

De hulp laag onzichtbaar maken; je bekomt onderstaande. 
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3. Het papieren geld Effect 

Stap 1 

Gebruik om het even welke afbeelding; nieuwe lagen; Uitknipmasker lagen boven elke vorm laag.  

 
Stap 2 

Op elk van die lagen kopieer en plak je een biljet (voor of keerzijde); gebruik Vrije transformatie om de 

biljetten goed te plaatsen; grootte; roteer … Zie wat reeds bekomen werd.  
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Als je klaar bent ziet de vogel er ongeveer zo uit. 

 
 

4. Schaduwen toevoegen 

Stap 1 

Boven ieder biljet een nieuwe laag; Uitknipmasker; noem de lagen “schaduw”;  

Verloop selecteren ; Lineair; zwart Transparant ; dekking = 30%. 
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Voeg schaduwen toe aan iedere vorm door het tekenen van het verloop. 

Bekijk de originele origami vogel om de schaduwen toe te voegen. 

 
 

Stap 2 

Alle lagen selecteren (niet de achtergrond laag); voeg de lagen samen. 

Transformeer de bekomen laag (Ctrl+T).  
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Stap 3 

Nieuwe laag onder vorige samengevoegde laag; ovalen selectie maken; vullen met kleur = # 7D8073.  

 
 

Stap 4 

Filter  Vervagen  Bewegingsonscherpte : Hoek = 0° ; afstand = 155 px.  

Daarna  Filter  Vervagen  Gaussiaans Vervagen : 7 px.  

Laagdekking = 28%-40% voor een subtiele schaduw.   
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5. Laatste aanpassingen 

Stap 1 

Geef de samengevoegde laag volgende laagstijlen.   

Schaduw binnen: modus = Vermenigvuldigen; Gloed Binnen : modus = Bleken, kleur wit;  

Satijn : modus = Vermenigvuldigen; Verloopbedekking : modus = Fel licht:  
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Zie resultaat voor en na het toevoegen van die laagstijlen.  

 
 

Stap 2 

Twee nieuwe lagen toevoegen boven de origami laag; Uitknipmasker lagen; 

Op de eerste laag schaduwen tekenen met een Lineair verloop van zwart naar transparant Links.   

Op de tweede laag, modus Zwak licht; zacht penseel : kleur = # FFF3C8; schilder rondom het document. 
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Nog een derde laag; Uitknipmasker;  

wat licht schilderen met licht grijze kleur op de randen van het papier.  

 
 

Stap 3 

Voeg als bovenste laag een Aanpassingslaag ‘Niveaus’ toe ; zie de kanalen RGB en Blauw: 
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Stap 4 

Vignet effect; nieuwe bovenste laag;  Cirkel selectie maken; selectie omkeren;  vul met kleur = # 7D8073 

Filter > Vervagen > Gaussiaans Vervagen : straal = 60 px; laagdekking  12%.  

 
 

Zie hieronder nog eens het eindresultaat! 
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Ander voorbeeld 
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