
Wallpaper met goed effecten – blz.1 

http://www.photoshopmagazine.nl/videos/gloeiende-wallpapers/3724/ 

 

Wallpaper met gloed effecten 
 

Open een nieuw document: 1920 x 1200 px; 72 ppi 

Achtergrond laag vullen met zwart; Linialen aanzetten, klik Ctrl + R; zet op procent 

Sleep Horizontale hulplijnen op 25% ; 50% ; 75% 

Sleep Verticale hulplijnen op 20% ; 40% ; 60% ; 80% 

 

 
 

Nieuwe laag toevoegen; vul de laag met zwart; ga naar Filter  Rendering  Zon 

Zon ongeveer in het midden plaatsen, zorg er wel voor dat je meerdere lichtvlekken ziet;  

100% ; 50 300 mm zoomen 
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Wallpaper met goed effecten – blz.2 

Versleep nu de lichtvlek naar links boven (zie hulplijnen!) 

 

 
 

Dupliceer de laag (klik Ctrl + J); Bewerken  Transformatie  Horizontaal omdraaien 

Zet voor deze kopie laag de modus op Bleken zodat ook de lichtvlek eronder te zien is 
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Wallpaper met goed effecten – blz.3 

Versleep de laag naar rechts terwijl je de Shift toets ingedrukt houdt 

 

 
 

Voeg beide lagen samen met Ctrl + E ; bekomen laag weer dupliceren Ctrl + J 

Bewerken  Transformatie  Verticaal omdraaien 

Zet modus weer op Bleken; sleep de laag naar beneden terwijl je Shift ingedrukt houdt 

 

 
 

 

De Hulplijnen mag je verwijderen (klik Ctrl + H); ook Liniaal verwijderen (Ctrl + R) 
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Wallpaper met goed effecten – blz.4 

Voeg terug beide lagen samen met Ctrl + E 

Rechtsklikken op de laag Omzetten in Slim Object 

Ga naar Filter  Vervorm  Kronkel: 999° 

 

 
 

Je bekomt alvast een mooie achtergrond 
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Wallpaper met goed effecten – blz.5 

Laag dupliceren; dubbelklikken op de Slimme Filter : 370° 

 

 
 

Wijzig voor deze laag de modus in Bleken om de onderliggende laag te zien 

Geef de lagen een passende naam : onderste laag = “kronkel achtergrond”;  

bovenste laag = “kronkel draai effect” 
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Wallpaper met goed effecten – blz.6 

Dupliceer de bovenste laag; noem de laag “kronkel chroom effect 

Dubbelklikken op de Slimme Filter : 150° 

 

 
 

Pas op die laag nog een Filter toe : Filter  Filtergalerie  Schets  Chroom : 1 ; 9 

Nog voor die laag “kronkel Chroom effect” ; laagdekking = 50% 
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Wallpaper met goed effecten – blz.7 

De kleuren aanpassen met Aanpassingslagen 

 

Activeer de laag “kronkel achtergrond”; voeg daarboven een Aanpassingslaag ‘Kleurtoon/Verzadiging’ 

Vink Vullen met Kleur aan, waarden = 232 ; 100 ; 0 (volgens eigen smaak) 

 

 
 

Activeer laag “kronkel draai effect”; Aanpassingslaag ‘Kleurtoon/Verzadiging’ 

Vink weer vullen met kleur aan; waarden = 300 ; 100 ; 0 (volgens eigen smaak) 

Maak van die Aanpassingslaag een Uitknipmasker 
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Wallpaper met goed effecten – blz.8 

Activeer laag “kronkel chroom effect” ; Aanpassingslaag ‘Kleurtoon/Verzadiging’ 

Vink Vullen met Kleur aan; waarden = 190 ; 100 ; 0 

Maak van die Aanpassingslaag een Uitknipmasker 

 

 
 

Klik het laagmasker aan van de onderste Aanpassingslaag ; zacht zwart penseel; dekking penseel = 80% 

Schilder hier en daar boven het canvas om originele kleuren terug te halen; volg de kronkels! 
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Wallpaper met goed effecten – blz.9 

Bovenste laag activeren; daarboven voeg je een Aanpassingslaag ‘Niveaus’ toe 

Zie schaduwen = 20 ; Hooglichten = 170 ; geen Aanpassingslaag!!! 

 

 
 

 

Sla je werk op als jpg bestand; dit kan je gebruiken op je eigen werk blad of binnen andere oefeningen 
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