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Naam in zand – video les 

 

 
 

Nodig : zand ; lettertype; zeester 

 

1) Open een zand afbeelding ; voeg je tekst toe ; gebruikt lettertype ETH; 300 pt 

Geef de tekst laag Laagstijl Lijn om de tekst zelfs fijner te maken : 6 px; binnen, dekking = 50% 
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2) Tekstlaag omzetten in Slim Object; tekst wat roteren; schuintrekken  Volg de zand lijnen 

 

 
 

3) Geef Schuine kant en Reliëf : Stijl = buiten, Techniek = Gegraveerd hard; naar omlaag; 786% ; 23px; 

0px; 36° ; 42° : glanscontour = Nis ; Bedekken, wit, 29% ; Vermenigvuldigen; zwart, 36% 
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Zet daarna nog de laagvulling op 0% 

 

 
 

4) Open een nieuw document : 100 x 100 px; 72 ppi 

Achtergrond laag vullen met zwart;  

ga da naar Filter  Ruis  Ruis : 35,23% ; Uniform; Monochromatisch 

Filter  Veragen  Gaussiaans vervagen : 0,5 px 

Bewerken  Patroon Definiëren; noem het patroon ‘schrijven in zand’ 
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5) Geef de tekstlaag ‘Structuur’ onder Schuine kant en Reliëf met patroon het zojuist gecreëerde patroon 

Diepte = 55% 

 
 

6) Vink ook ‘Contour’ aan onder Schuine kant en Reliëf : Ring, 50% 
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7) Geef daarna “Schaduw binnen’ : Fel licht, zwart, 9% dekking, 120°, 8px; 0% ; 147 px 

 
 

8) Laagstijl ‘Satijn’ : Vermenigvuldigen, zwart, 9%; 39°; 7 px; 54px 
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9) Laagstijl ‘Slagschaduw’ : Bedekken, wit, 20% ; -41° ; 2 ; 44 ; 60 

 
 

10) We werken met een Slim Object; open het en voeg er nog een hartje aan toe (fijn penseel gebruiken) 

op een nieuwe laag; Canvas groter maken; Dit bestand dan opslaan en sluiten 
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11) We voegen nog een “zeester” toe; kopieer en plak de laagstijlen van de tekstlaag op deze laag 

Zet hier wel de laagvulling op bijvoorbeeld 59% 

Wijzig voor Schuine kant en Reliëf het formaat = 9 px en zachter maken = 6 px 
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12) Nog voor de tekst laag :  

Rechtsklikken op de Laagstijlen  Effecten Schalen, waarde tussen 200 en 300 

Hier gekozen voor 225 

Doe hetzelfde voor de zeester (ik nam waarde170)  
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