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Dit kan natuurlijk ook met

Je kan met gelijk welk maskertje werken, wij gebruiken deze :
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Bolletjes patroon Zwar

Dit kan natuurlijk ook met

Je kan met gelijk welk maskertje werken, wij gebruiken deze :

1. Verdeel het maskertje in 2 lagen 
andere laag te zetten en te verwijderen(delete) op de originele laag

2. Geef het midden een patroondekking(wit/zwart) en kleurbedekking(met modus op 
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Bolletjes patroon Zwar

Dit kan natuurlijk ook met andere pat

Je kan met gelijk welk maskertje werken, wij gebruiken deze :

Verdeel het maskertje in 2 lagen 
andere laag te zetten en te verwijderen(delete) op de originele laag
Geef het midden een patroondekking(wit/zwart) en kleurbedekking(met modus op 

 

Bolletjes patroon Zwar

andere patroontjes, liefst in zwart/wit en

Je kan met gelijk welk maskertje werken, wij gebruiken deze :

Verdeel het maskertje in 2 lagen door met de toverstaf het midden te selecteren en met Ctrl+J op een 
andere laag te zetten en te verwijderen(delete) op de originele laag
Geef het midden een patroondekking(wit/zwart) en kleurbedekking(met modus op 

 

Bolletjes patroon Zwart/Wit een kleur

roontjes, liefst in zwart/wit en

Je kan met gelijk welk maskertje werken, wij gebruiken deze :

door met de toverstaf het midden te selecteren en met Ctrl+J op een 
andere laag te zetten en te verwijderen(delete) op de originele laag
Geef het midden een patroondekking(wit/zwart) en kleurbedekking(met modus op 

 

/Wit een kleur

roontjes, liefst in zwart/wit en omgekeerd.

Je kan met gelijk welk maskertje werken, wij gebruiken deze : 

 

door met de toverstaf het midden te selecteren en met Ctrl+J op een 
andere laag te zetten en te verwijderen(delete) op de originele laag
Geef het midden een patroondekking(wit/zwart) en kleurbedekking(met modus op 

 

/Wit een kleur

omgekeerd. Bolpatroontje bijgeleverd.

door met de toverstaf het midden te selecteren en met Ctrl+J op een 
andere laag te zetten en te verwijderen(delete) op de originele laag. 
Geef het midden een patroondekking(wit/zwart) en kleurbedekking(met modus op 

 

/Wit een kleur geven.

 
Bolpatroontje bijgeleverd.

door met de toverstaf het midden te selecteren en met Ctrl+J op een 

Geef het midden een patroondekking(wit/zwart) en kleurbedekking(met modus op bleken
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geven. 

Bolpatroontje bijgeleverd. 

door met de toverstaf het midden te selecteren en met Ctrl+J op een 

bleken) 
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door met de toverstaf het midden te selecteren en met Ctrl+J op een 
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3. Geef de onderste laag volgende 
kant en reliëf.

 

 

Geef de onderste laag volgende 
kant en reliëf. 

 

Geef de onderste laag volgende 

 

Geef de onderste laag volgende laagstijlen : slagschaduw, kleurbedekking (modus bleken), en schuine 

 

laagstijlen : slagschaduw, kleurbedekking (modus bleken), en schuine 

 

laagstijlen : slagschaduw, kleurbedekking (modus bleken), en schuine 

 

laagstijlen : slagschaduw, kleurbedekking (modus bleken), en schuine 

 

laagstijlen : slagschaduw, kleurbedekking (modus bleken), en schuine 
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laagstijlen : slagschaduw, kleurbedekking (modus bleken), en schuine 
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laagstijlen : slagschaduw, kleurbedekking (modus bleken), en schuine 
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4. De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
maken onder deze laag en vullen met wit. Deselecteren.
achtergrond erdoor k

5. Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang)
6. Geef deze deze laagstijlen :

Kleurbedekking(modus op bleken). Tekststijl : Bollend.

 

De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
maken onder deze laag en vullen met wit. Deselecteren.
achtergrond erdoor k

Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang)
Geef deze deze laagstijlen :
Kleurbedekking(modus op bleken). Tekststijl : Bollend.

 

De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
maken onder deze laag en vullen met wit. Deselecteren.
achtergrond erdoor komt, kan je het oogje uitzetten of deleten.

Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang)
Geef deze deze laagstijlen : schuine kant en reliëf, slagschaduw, lijn, Patroonbedekking(zwart/wit) en 
Kleurbedekking(modus op bleken). Tekststijl : Bollend.

 

De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
maken onder deze laag en vullen met wit. Deselecteren.

omt, kan je het oogje uitzetten of deleten.

Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang)
schuine kant en reliëf, slagschaduw, lijn, Patroonbedekking(zwart/wit) en 

Kleurbedekking(modus op bleken). Tekststijl : Bollend.

 

De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
maken onder deze laag en vullen met wit. Deselecteren.

omt, kan je het oogje uitzetten of deleten.

 
Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang)

schuine kant en reliëf, slagschaduw, lijn, Patroonbedekking(zwart/wit) en 
Kleurbedekking(modus op bleken). Tekststijl : Bollend.

 

De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
maken onder deze laag en vullen met wit. Deselecteren. Vind je n

omt, kan je het oogje uitzetten of deleten. 

Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang)
schuine kant en reliëf, slagschaduw, lijn, Patroonbedekking(zwart/wit) en 

Kleurbedekking(modus op bleken). Tekststijl : Bollend. 

 

De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
Vind je nadien dat het mooier

Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang)
schuine kant en reliëf, slagschaduw, lijn, Patroonbedekking(zwart/wit) en 

 

De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
adien dat het mooier is als de 

 

Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang)
schuine kant en reliëf, slagschaduw, lijn, Patroonbedekking(zwart/wit) en 

 

 Page 

De onderste laag nog steeds actief, klik met toverstaf buiten het masker en keer de selectie om. Laag 
is als de 

Vergroot nu de afbeelding om er een verticale tekst naast te maken, kleur zwart(geen belang) 
schuine kant en reliëf, slagschaduw, lijn, Patroonbedekking(zwart/wit) en 
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schuine kant en reliëf, slagschaduw, lijn, Patroonbedekking(zwart/wit) en 
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7. Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding.
8. Helemaal bovenaan je tube

 

Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding.
Helemaal bovenaan je tube

 

Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding.
Helemaal bovenaan je tube met slagschaduw of gloed buiten

 

Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding.
met slagschaduw of gloed buiten

 

Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding.
met slagschaduw of gloed buiten

 

Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding.
met slagschaduw of gloed buiten en vergeet je naam niet....

 

Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding.
en vergeet je naam niet....

 

 
Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding.

en vergeet je naam niet.... 
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Plaats onderaan nieuwe laag en geef het een mooie achtergrond met Verloop of een afbeelding. 

Page 4 

Copyright ©
 

Mailgroep photoshop



Gaviota Page 5 
 

 
Maak verder af naar eigen keuze... 
Veel plezier! 
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