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My Car 
Uitdaging Diane 

1. Open een afbeelding van een Oldtimer, liefst zwart of zeer donkere kleur. 
2. Selecteer hem, zet op een nieuwe laag, ook de raampjes uitsnijden. Achtergrond verwijderen, 

we hebben nu een transparante laag met oldtimer, een zogenaamde cut-out(tube). 
3. Dupliceer Ctrl+J deze wagen, op copie Filter, Stileer, Contrastlijn. 
4. Geef de copielaag volgende laagstijl 

 
5. Geef dezelfde laag een laagmasker en teken met een zwart, zacht penseel een cirkel in het 

midden van de oldtimer. En ook een beetje wegschilderen met zwart op de banden. 
6. Geef deze laag een laagstijl met een kleur uit de kleurige achtergrond. (ik koos voor bedekken 

als overvloeimodus... kies volgens de gebruikte materialen). 
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7. Zoek een kleurrijk achtergrond liefst een landschap. Kopieer deze en plaats op je werkje als 
bovenste laag. Modus bedekken. 

8. Geef ook de onderste laag oldtimer een laagmasker en doezel met zwart een beetje de 
autobanden. 

 
 

9. Maak van deze drie lagen één laag, samenvoegen lagen, en vergroot de afbeelding met 300px, 
hoogte en breedte. Je foto staat mooi in het midden. 

10. Nieuwe onderste laag, geef deze een lineair verloop van wit naar zwart(of grijs). 
11. Geef de autolaag volgende stijlen(kies een kleur uit je foto) : 
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12. Kies een Png van een dame en plaats deze als bovenste laag, modus veranderen. Probeer ze 
eens uit en kijk wat het beste past. Kleur met kleurtoon en verzadiging een beetje aanpassen 
aan de afbeelding. 

13. Maak een tekst met eenzelfde laagstijl ‘lijn’ en ‘gloed buiten’ als fotolaag,  en ook dit verloop 
met kleuren uit de fotolaag: 
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14. Je naam toevoegen en klaar is de afbeelding. 
Veel plezier! Resultaten :  
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