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Teksteffect met kanalen 

 
1. Open een Nieuw Bestand, 1200px X 500px, wit 
2. Gebruik een dikke vette zwarte letter en hoofdletters. Zet de letters ver genoeg uit elkaar, meer 

dan het voorbeeld, ze staan nogal dicht.... en typ je woord. 
3. Selecteer je tekst door Ctrl in te drukken en in het lagenpalet op de tekstlaag te klikken. Ga naar 

selecteren, selectie opslaan en geef hem de naam: Tekst.Zet het oogje uit van je tekst (of verwijder 
deze, je hebt hem niet meer nodig) Deselecteer. 
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4. Nieuwe laag bovenaan, geef deze laag een naam(Gaviota), ga naar palet kanalen. Je ziet onderaan 
het nieuwe kanaal. Activeer dat kanaal door erop te klikken en zet het RGB kanaal uit. Kies 
bovenaan Filter, vervagen, Gaussiaans vervagen en straal 5px. En OK. 

 

 
De tekst is flou geworden en we gaan hem terug verscherpen door niveaus te gebruiken. 

5. Ga bovenaan naar afbeelding, aanpassingen, niveaus met volgende instellingen: 

 
De tekst is nu terug mooi scherp en afgerond. 

6. Selecteer opnieuw het RGB kanaal en zet het Tekstkanaal uit, maar Ctrl+klik op het miniatuur van 
het Tekstkanaal zodat de nieuw gevormde tekst geselecteerd is. 
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7. Ga naar je lagenpalet, selecteer de bovenste laag(TEKST) en vul met een mooie kleur. 

 
 
 
 

8. Nieuwe laag, noem deze rand. Bewerken, omlijnen, 10px, midden en kies een contrasterende kleur. 

 
 

9. Geef de Tekstlaag onderstaande stijlen (Kies de kleuren in functie van de hoofdkleur laag). 
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10. Geef de laag ‘Rand’ onderstaande stijlen (Kies de kleuren in functie van de hoofdkleur laag). 
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11. Werk verder af naar eigen keuze. 
 
Les Gaviota 
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