
Coffee latte – blz. 1  Vertaling T 

https://www.youtube.com/watch?v=dwRqmo466JU 

 

Coffee latte – video les 

 

 
 

We werken met een mockup in drie stappen 

 

Stap 1 : werken met de mockup 

Open de mockup in Photoshop; bekijk even de lagen en de groepen 

Open de groep Logo Mockup en daaronder de groep www.Photohopsupport, je ziet al de lagen 

De volgende zaken uitzetten en aanzetten (zie linker screenshot) 
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Sluit nu de groep;  

 

 

 
 

Stap2 : de foto toevoegen 

 

Activeer de laag “add you logo inside”; dit is een Slim Object; we wensen dit logo te vervangen 

Hier wordt gebruik gemaakt van de afbeelding met een meisje 

Dubbelklikken op de laag 

Kopieer en plak je (eigen) foto als nieuwe laag boven de laag “your logo here” 

Plaats en grootte aanpassen ; noem de laag “afbeelding” 
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Oogje aanzetten van de verloop laag erboven; de kleur van de koffie is al zichtbaar 

  
 

Op laag afbeelding : Afbeelding  Aanpassingen  Niveaus (waarden hangen af van eigen foto) 

Wat melkkleur is toegevoegd! 

  
 

Je slaat dit bestand op en mag het dan sluiten; de afbeelding is zichtbaar in het tasje koffie 
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Er is een probleem; de randen van de foto zijn teveel zichtbaar 

Open terug de groep; aan laag met foto voeg je een laagmasker toe 

Zacht zwart penseel (hardheid = 0%) ; op randen van de foto schilderen 

De groep dan terug sluiten 

Het bekomen effect mag er zijn! 
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Stap3 : het resultaat verder aanpassen 

 

Als je de groep logoMockup aanklikt kan je die verplaatsen waar je het zelf wenst en zelfs de grootte 

ervan aanpassen 

 

 

 

Je kan ook die houten achtergrond vervangen door een andere of een andere afbeelding 

Gewoon de afbeelding van ander hout boven deze achtergrond plaatsen 
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Je kan dus je eigen foto toevoegen ; tekst toevoegen… 
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