


t?o

lleu
flidefs

P EA RSON

Ecluc'atiorr

BOE I(

Matt Kloskowskr



fxmØËil
Vertaald uit: Layers: The Complete Gutde to Photoshop3 Most Powerful Feature,
2nd edition, New Riders
I S B N : 978-90- 430-2252-1
NUR:991
Trefw: Photoshop, digitale fotografie

Dit is een uitgave van Pearson Education Benelux bv,
Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam
Website: www.pearsoneducation.n I - e-mail : amsterdam@pearson.com

Vertaling en zetwerk: Brian Gramberg en Shyla van Venrooij voor Fontline
Redactie: Fontline, Nijmegen
Omslag: Sabine Mannel I Neon, Amsterdam
Foto's omslag: Scott Kelby

Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet met chloorhoudende chemicalién is

gebleekt. Híerdoor is de productie van dit boek minder belastend voor het milieu.

@ Copyrìght 2011 Pearson Education Benelux voor de Nederlandstalige edìtie.

Authorized adapted translation from the English language edition, entitled Layers: The
Complete Guide to Photoshop's Most Powerful Feature, 2nd edítíon by Matt Kloskowski,
published by Pearson Education, Inc, publishing as New Riders, Copyright @ 2011 by
Kelby Corporate Management, lnc. All rights reserved. No part of this book may be
reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, inclu-
ding photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without
permission from Pearson Education, lnc.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-
slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige
andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel
1óB Auteurswet l9l2 f het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit
van 23 augustus 1985, St.b.471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor
wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het
overnemen van gedeelte(n) u¡t deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compi-
latie- o{ andere werken (artikel 1 ó Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men
zich tot de uitgever te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie,
noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het
gevolg is van enige fout in deze uitgave.

lt

PilOr'OsHoP LllìtìN



fx ØDÑJ

Voor mijn vrouw Dtana

Voor je onvoorwaardelijke liefde en toewíjding naar mij en naar

ons gezin. Omdat je me altijd aan het lachen brengt. Omdat je

luistert als ik gewoon even moet praten. Maar vooral omdat je

de zorgzaamste, liefdevolste vrouw en beste vriend bent die een

man zich kan wensen.
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Dankzij de boeken, video's en workshops van Photoshop-goeroe Matt
Kloskowski konden talloze mensen kennismaken met de wereld van digi-
tale fotografie en beeldbewerking. Kloskowski, die meerdere boeken over
Photoshop op zijn naam heeft staan, doceert jaarlijks duizenden mensen
over Photoshop en digitale fotografie. Hij is medepresentator van de
populaire videopodcasts Photoshop User TV en D-Town TV en ontwikkelde
een indrukwekkende collectie video's en online cursussen. Ook schreef hij
artikelen voor het tijdschrift Photoshop User. Matt is instructeur bij de Kelby
Training Live-tour en ook tijdens het toonaangevende congres Photoshop
World. Matt woont in Tampa, Florida en is werkzaam bij de National Associa-
tion of Photoshop Professionals. Matt Kloskowski
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Uiteraard waren erveel mensen betrokken bij de totstandkoming van dit boek. Een van mijn favoriete
onderdelen van het schrijven van een boek is dat ik al die mensen in het openbaar, tegenover duizenden
lezers mag bedanken. Daar gaan we:

Mijn vrouw Diana: Wat de dag ook brengt, je hebt altijd een lach op je gezicht als ik thuiskom. lk kan je
niet genoeg bedanken voor de manier waarop je ons leven op de rails houdt en een geweldige moeder
voor de kinderen bent.

Mijn oudste zoon Ryan: Je nieuwsgierige aard verbaast me steeds weer. lk ben dol op de gesprekjes die
we hebben. Je bent een geduldig model als ik een nieuwe camera uitprobeer.

Mijn jongste zoon Justin: lk weet zeker dat jij nog eens de lachebek van de klas wordt. Waar ik ook over
piekeç jij weet me altijd op te vrolijken.

Mijn ouders, die me zo'n geweldige start in het leven gaven en me altijd aanmoedigden dat te doen waar
mijn hart ligt.

Ed, Kerry, Kristine en Scott (mijn broers en zussen), voor hun steun en inspiratie.

Scott Kelby, mijn mentor en goede vriend.

De mensen die ervoorzorgden dat dit boek erzo prachtig uitziet: Felix Nelson, Jessica Maldonado en

Dave Damstra.

Mijn drie favoriete redacteurs: Cindy Snyder; Kim Doty en Jenn Concepcion. Bedankt dat jullie me erzo
goed laten uitzien.

Paul Wilder, onze lT-goeroe die ervoor zorgt dat ik met een fantastische computer en de juiste software
werk.

Dave Cross, Corey Barker en RC Concepcion voor hun geduld en advies in de maand dat ik dit boek
schreef.

En jullie, de lezers van dit boek. Zonder jullie zou dit boek er eenvoudigweg niet zijn. Bedankt voor jullie
bemoedigende mailtjes, telefoontjes en gesprekjes als ik op pad ben om les te geven. Jullie maken het
allemaal waard.

Bedankt
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Eigenlijk ben ik niet zo dol op inleidingen. Misschien klinkt dat wat vreemd uit de mond van een
schrijver. Maar geef toe, inleidingen zijn vaak lang.Zo lang, dat bijna niemand ze leest. En toch
begrijp ik het nut van een inleiding. Zo kun je als schrijver uitleggen waar het boek over gaat en
hoe de lezer er zo veel mogelijk uit haalt. Dat is precies wat ik nu ga doen. Alleen houd ik het kort.

1. Als je dezelfde foto's wilt gebruiken die ik in dit boek gebruikte, dan kan dat. Ga dan naar
www.kelb¡raining.com/books/layerscs5. Daar kun je de foto's downloaden. De meeste foto's
hebben een watermerk, zeker de foto's die ik niet zelf maakte. Omdat ik wat variatie wilde
bieden, gebruikte ik ook stockfotot van Fotolia en iStockphoto.

2. lk heb ook vier video's bij dit boek gemaakt. Een over de basisbeginselen van lagen, een over
de basisbeginselen van selecties, een over het gebruik van penselen en een video waarin ik
uitleg hoe de omslag tot stand kwam.

3. Wat nieuw is in deze tweede editie van dit boek? Om te beginnen voegde ik een hoofdstuk
toe waarin ik dieper inga op complexe laagtechnieken, overvloeimethoden en samenvoegen.
Alles bij elkaar is er sinds ik de eerste versie schreef weinig veranderd op het gebied van lagen.
Omdat Photoshop ondertussen twee versies verder is, werd het tijd voor een herziening met
daarin de nieuwe mogelijkheden en technieken van Photoshop. Had je de eerste versie van dit
boek al en blader je nu in een boekwinkel door dit boek, koop het dan nietl

4. Je mag natuurlijk zelf kiezen in welke volgorde je dit boek doorwerkt. Bedenk wel dat dit boek
dezelfde logische indeling heeft als de cursussen die ik geef. lk begin met de eenvoudigere
onderwerpen en de ingewikkelde aspecten komen dan later aan bod.

5. Elk hoofdstuk eindigt met vragen en antwoorden over onderwerpen die in dat hoofdstuk aan
bod kwamen. Zo hoef je niet steeds het hele hoofdstuk door te bladeren als je het antwoord op
een algemene vraag zoekt.

Dit is het dan. Dit is mijn inleiding. Korl en krachtig. Hoewel deze langer wordt als ik nu niet stop.
Veel plezier met het boek - Matt K.

HET PHOTOSHOP LAGEN BOEK
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Dit eerste hoofdstuk heet 'Basisbeginselen

van lagen' omdat je hier begint als je nog

niet eerder met lagen werkte. We nemen

vlotjes de basis door en bespreken wat

interessante dingen die je moet weten. Ook

als je al een beetje weet hoe lagen werken,

raad ik je aan dit hoofdstuk te lezen. Ben je

al redelijk op de hoogte van lagen en weet

je waarom ze belangrijk zijn, dan mag je de

eerste tutorial overslaan en doorgaan met

de tweede, waar het serieuzere werk begint.

En wat de derde tutorial betreft... daar barst

het feest echt los. Je zult versteld staan van

wat er allemaal mogelijk is met lagen (en alle

andere kleine dingen die je nog niet wist).

fx pl ØD
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IIASISIIilI;INSIIIIIN TIAN LIGIIN
LEES DIT ALS JE NOG NIET PRECIES WEET WAAROM JE LAGEN GEBRUIKT

Deze tutorial is bedoeld voor diegenen die eigenlijk niet echt begrìjpen waarom je lagen gebruikt. Weet je

al wel wat het nut van lagen is, blader dan gerust door naar de volgende tutorial. Daar gaan we met lagen

afbeeldingen samenvoegen. Goed, met degenen die hier blijven, wil ik het hebben over lagen en hoe

ze de basis vormen van alles wat je in Photoshop doet. Stel dat je voor dat je een foto hebt. Het zou niet

in je opkomen daar met zwarte stift op te tekenen om daarna de inkt weer weg te gummen, toch? Dat is

nu precies wat je doet aìs je in Photoshop een originele foto bewerkt zonder gebruìk te maken van lagen.

Trouwens, de foto's die ik in dit boek gebruik, vind je op de in de inleiding van dit boek genoemde website.

Daar vind je ook een video die uìtlegt wat hìer dadelijk gebeurt, dus neem zeker even een kijkje.

SIAP 1

Stel je voor dat je een foto van mij
in handen hebt. Waarom? Omdat
een foto van iemand anders me
in dit geval niet verstandig leek.
Uiteraard mag je een willekeurige
andere foto gebruiken. Waar het
om gaat, is dat je die foto op
je bureau legt, een stift pakt en

daarmee op de foto tekent. Een

nepbril, een snor en misschien wel
een geinig baardje.

2



Wat gebeurt er als je met een
vochtige doek dat wat je net
tekende weer probeert weg te
halen? Er zijn twee mogelijkheden
De inkt vervaagt, maar tegelijker-
tijd beschadig je daarmee de foto
eronder. En als je een perma-
nent marker gebruikte, lukt het
waarschijnlijk niet eens de inkt te
verwijderen en blijf je zitten met
een nogal vreemde {oto.

STAP 2
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PROBEER DE TEKENING TE WISSEN

We gaan nog een stapje verder.
Ga terug naar het moment dat de
originele foto voor je lag. Maar
deze keer heb je ook een transpa-
rant vel bij de hand.

STAP 3
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DEZE KEER NEMEN WE EEN TRANSPARANT VEL
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STAP 4

Voor je nu weer een stift pakt en

begint te tekenen, leg je eerst het
transparante vel op de foto. Stel
je nu voor dat je net als daarstraks
met een zwarte stift op de foto
tekent. Alleen teken je deze keer
niet direct op de foto, maar op het
transparant. Het ziet er hetzelfde
uit, nietwaar?

LEG HET TRANSPARANT OP DE FOTO EN TEKEN
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STAP 5

Misschien besluit je dat ik er toch
beter uitzie zonder snor. Probeer
opnieuw dat wat je net tekende
met een vochtige doek weg te
wrijven. Eenvoudiger gaat haast
niet. En ben je helemaal ontevre-
den met de poging, dan gooi je
gewoon het transparante vel in de
prullenbak en begin je opnieuw.
Dankzij dat transparante vel heb je
nu veel meer flexibiliteit.

4
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Goed, dat was genoeg fantasie. ln

de rest van het boek werken we
alleen nog met Photoshop. Kies
in het menu Bestand de optie
Openen of gebruik de toetsen-
combinatie Command-O (pc:

Ctrl-O). Blader naar de foto die je
zoekt (of gebruik mijn foto), selec-
teer hem en klik op Open. Je ziet
de foto. En minstens zo belangrijk:
je ziet het deelvenster Lagen. Zie
je dat niet, kies dan in het menu
Venster de optie Lagen. Het
deelvenster Lagen bevat slechts
een laag, de laag met de naam
Achtergrond.

Tip: met de functietoets F7 scha-
kel je snel de weergave van het
deelvenster Lagen in en uit. Zo
kun je het menu Venster overslaan

STAP ó
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Kies in de gereedschapset het
gereedschap Penseel (of gebruik
de B-toets) en klik links op de
optiebalk op de penseelminiatuur.
Kies in de penseelkiezer een klein,
hard penseel. Druk op de D-toets
om zwart als voorgrondkleur te
kiezen en teken over de foto. Leef
je uit, een grappig gezicht, een
bril, een snoç wat je wiltl

STAP 7
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STAP 8

Je vindt vast dat ik er voor het van-
dalisme (sorry, ik bedoel kunstwerk)
beter uitzag. Kies het gereedschap
Gummetje (of gebruik de E-toets)
en wis de getekende lijnen. Zie je
dat? Met de zwarte lijnen verwijder
je ook de foto eronder. (Omdat
mijn achtergrondkleur wit was, zie
je hier een witte lijn.) Niet goed. Je
snapt dat er een betere oplossing
is. Sluit de afbeelding zonder de
wijzigingen op te slaan.

PROBEER DE TEKENING TE WISSEN
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STAP 9

Laten we nog eens teruggaan naar
dat transparante vel. Daarmee
voorkwam je dat je rechtstreeks op
de originele foto tekende. Lagen
bieden ons dezelfde mogelijkheid.
Open een nieuwe foto (of gebruik
nog een keer mijn foto). Klik onder
in het deelvenster Lagen op de
knop Een nieuwe laag maken (hier
rood omcirkeld). Boven de laag
Achtergrond verschijnt nu een
nieuwe laag met de naam Laag 1.

Deze nieuwe laag werkt net als het
transparante vel.

6
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Kies met de B-toets het gereed-
schap Penseel. Klik in het deel-
venster Lagen op Laag 1, zodat
je zeker weet dat dit de geselec-
teerde laag is en voorkom je dat
je onbewust de verkeerde laag
bewerkt. Let er dus altijd op welke
laag met kleur gemarkeerd is. Dat
is de laag die je gaat bewerken.
Teken nu zoals je dat zojuist ook al

deed. Als het goed is, ziet alles er
hetzelfde uit als de vorige keer.

STAP 1O
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TEKEN MET HET PENSEEL OP DE NIEUWE LAAG
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Gum nu met het gereedschap
Gummetje een deel van de gete-
kende lijnen weg. Zoals je ziet,
verwijder je de lijnen zonder dat
je de originele foto beschadigt. Je
bracht de wijzigingen namelijk aan

op een afzonderlijke, lege laag
die je boven de laag met de ori-
ginele foto plaatste. Je bewerkte
alleen de lege laag; de originele
foto heb je niet aangeraakt.

En dat was de basis over lagen.
Vergeet de website niet. (Het
adres vind je in de inleiding.) Daar
vind je de video en ook de foto's
voor de rest van dit boek. Stroop
je mouwen op, er wachten specta-
culaire dingen op ons.

STAP 11

BASISBEGINSELEN VAN LAGEN

WIs OVERBODIGE LIJNEN
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ALS JE LAGEN UIT MEERDERE FOTO'S COMBINEERT WORDT HET ECHT INTERESSANT

ln deze tutorial leer je hoe je meerdere foto's met elkaar combineert en hoe je lagen stapelt. Het is leuk

om met een enkele afbeelding te werken, maar het is nog veel handiger als je meerdere afbeeldingen in

een Photoshop-document combineert. ln de praktijk zul je regelmatig een laag uit een afbeelding toevoe-

gen aan de afbeelding die je op dat moment bewerkt. Denk maar aan het samenvoegen van meerdere

foto's voor een collage.

STAP 1

Open eerst de foto's die je tot een
enkele afbeelding wilt combineren.
Kies in het menu Bestand de optie
Openen. Navigeer vervolgens naar
elke foto die je wilt gebruiken en
klik op Open. Hiernaast zie je de
drie foto's die we in dit voorbeeld
met elkaar combineren.

Opmerking: als Mac-gebruiker zag
je vast al dat ik de optie Toepas-
singsframe uitschakelde (via het
menu Venster). Dat is overal in

dit boek zo. En omdat ik bij de
voorkeursinstellingen van Photo-
shop ook de optie Documenten
openen als tabbladen uitschakelde,
worden documentvensters n iet
meer als tabs geopend.

I



Kies in het menu Bestand de
optie Nieuw om de afbeelding in

een nieuw bestand op te slaan. ln

dit geval maken we een promo-
tiekaart voor een basketbalteam.
Wijzig bij Hoogte en Breedte
de maateenheid in centimeters
(zodra je de breedte wijzigt, past
Photoshop de hoogte automa-
tisch aan) en voer dan bij Hoogte
de waarde 17 ,7 in en bij Breedte
12,7.We bekijken de foto's op
het beeldscherm, daarom is bij
Resolutie 72 ppi voldoende. Wil
je het bestand afdrukken, kies dan
een waarde tussen 240 ppi en 300
ppi. Klik op OK.

SÏAP 2
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Er zijn drie manieren om de foto's
in het nieuwe document te plaat-
sen, en elke methode heeft zo
zijn voordelen. Eerst mijn favoriet:
kopieren en plakken. Maak de
foto met de halve basketbal het
actieve document door erop te
klìkken. Kies in het menu Selecte-
ren de optie Alles om de hele foto
te selecteren en kies dan in het
menu Bewerken de optie Kopi-
eren. Klik in het lege document
en kies in het menu Bewerken de
optie Plakken. Je hebt de foto in

het nieuwe bestand geplakt. Vanaf
nu doen we dit niet meer via het
menu Bewerken. De toetsencom-
binaties Command-C (pc: Ctrl-C)
voor kopieren en Command-V
(pc: Ctrl-V) voor plakken werken
namelijk veel sneller.

STAP 3
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KOPIEER EEN VAN DE FOTO'S NAAR HET NIEUWE DOCUMENT



STAP 4

De geplakte {oto verschijnt in

het deelvenster Lagen op een
nieuwe laag, direct boven de
achtergrondlaag en heeft de naam
Laag 1. Photoshop voegt stan-
daard een nieuwe laag toe zodra
je iets in een document plakt. En

dat is goed, want zo dwingt het
programma ons om met lagen te
werken. Kies in de gereedschapset
het gereedschap Verplaatsen (V)

en sleep de geplakte foto naar de
onderkant van het document.

Tip: houd tijdens het slepen met
het gereedschap Verplaatsen
de Shift-toets ingedrukt om in
dezelfde horizontale of verticale
lijn te blijven.

HET LEGE DOCUMENT HEEFT EEN NIEUWE LAAG

¡j ^ ô Naamloos-1 @ 100% (Laag 1, RCBi 8) '
i

I
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STAP 5

Je kunt foto's ook van het ene
naar het andere document slepen.
Plaats de documenten met het
nieuwe document en met de foto
van de basketbalspeler zo, dat je
beide ziet. Maak de foto met de
spofter het actieve document door
erop te klikken en sleep de foto
met het gereedschap Verplaat-
sen naar het nieuwe document.
Laat de muisknop los zodra de
muisaanwijzer zich boven het
nieuwe document bevindt. De
foto verschijnt als nieuwe laag in
het document. Sleep hem met het
gereedschap Verplaatsen naar het
midden van het document.

'10

PLAATS DE VOLGENDE FOTO IN HET DOCUMENT



Plaats tot slot ook de derde foto,
die met de basketbal in vlammen,
in het document. lk zou zelf kiezen
voor kopiëren en plakken, maar je
mag natuurlijk zelf kiezen welke
methode je gebruikt. Plaats de
foto vervolgens met het gereed-
schap Verplaatsen linksboven in

het document.
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De inhoud van de drie originele
foto's voegden we als kopie aan

het nieuwe document toe. De
originelen mag je sluiten, die
hebben we niet meer nodig.
Omdat de lagen in het werk-
bestand niet aan de originele
foto's zijn gekoppeld, hebben
bewerkingen ook geen invloed
op de originelen. ln het deelven-
ster staat Laag 2 boven Laag 1 en
gaat de de basketbal op Laag 1

volledig schuil achter de speler op
Laag 2. Druk in het deelvenster
Lagen de muisknop in op Laag

1 en sleep de laag boven Laag
2. De inhoud van Laag 1 staat nu

voor de inhoud van Laag 2. Laag
3 verbergen we voorlopig. Klik op
het oogpictogram links van de
laagminiatuur in het deelvenster
Lagen (zie afbeelding).

STAP 7
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STAP 8

We laten de drie foto's nu in
elkaar overvloeien. Kies in de
gereedschapset het gereedscha p
Gumrnetje (E). Open de penseel-
kiezer door op de optiebalk op
de penseelminiatuur te klikken.
Kies bij Grootte een hoge waarde
(bijvoorbeeld 250 pixels) en stel
Hardheid in op 0% voor een
groot, zacht penseel. Stel op de
optiebalk Dekking in op 30%.Zo
halen we de bovenliggende foto's
enigszins uit beeld en lijkt het of
de foto geleidelijk overvloeit in de
onderliggende foto. 100% dek-
king zou te duidelijke overgangen
opleveren.

KIES HET GEREEDSCHAP GUMMETJE EN PAS DE INSTELLINGEN AAN
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STAP 9

Klik op Laag 1 (met de halve bas-
ketbal) om deze te selecteren en
gum de linker- en rechterzijde en

de bovenkant van de zwarte ach-
tergrond weg. Een paar muisklik-
ken moet voldoende zijn. Vergeet
niet dat je de kracht (de dekking)
van het gereedschap verminderde
tot een derde. Je gumt dus steeds
maar een beetje weg. Hoe vaker
je de muisknop indrukt, hoe meer
je weghaalt. Gum tot je de inhoud
van de onderliggende laag (Laag

2, met de basketbalspeler) ziet.
Verklein het penseel zodra je in de
buurtvan de bal komt. Gebruik
hiervoor de linkerblokhaak op je
toetsenbord. De foto's vloeien nu

mooi in elkaar over.

12

LAAT DE FOTO's IN ELKAAR OVERVLOEIEN MET GUMMETJE



Klik in het deelvenster Lagen links
van Laag 3 op het vakje van het
oogpictogram , zodaT deze laag
weer zichtbaar wordt. Doe met
de bal met vlammen hetzelfde
als in de vorige stap. Vergeet niet
eerst in het deelvenster Laag 3
te activeren. Verklein het penseel
en gum het zwarte gebied rond
de bal en ook een deel van de
vlammen weg.Zorg dat uitein-
delijk alleen de bal over het net
zichtbaar is, en niet zijn zwarte
achtergrond. ln het deelvenster
Lagen bevindt de laag met de
bal zich boven in de stapel. Dit
betekent dat je door te gummen
de onderliggende laag zichtbaar
maakt, in dit geval Laag2. Ook nu
weer vloeien de foto's geleidelijk
in elkaar over.

STAP,IO
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Tot slot voegen we nog een logo
toe. Open het bestand met de
afbeelding en tekst die je wilt toe-
voegen. Tot nu toe gebruikten we
JPEG-afbeeldingen, maar je kunt
natuurlijk ook andere bestands-
typen gebruiken. Hier gebruik ik
een Photoshop-bestand waarin
het logo op een eigen laag staat.

STAP 11

Nome¡ r*
Lâgeo

oerkine: {-iõõlFl

to05iv..er.: El ,/ rtr a \tuli

Éðrl.E¡A-J ü f

b¡e r

ll00l¡Dslut{ IBASISBEGINSELEN VAN LAGEN

OPEN EEN LOGO



STAP 12

Controleer in het deelvenster Lagen of de bovenste laag (Laag 3) van het nieuwe document gemarkeerd is.

(Dit is belangrijk. Het logo dat je dadelijk in het document plaatst, komt in het deelvenster Lagen direct boven

de geselecteerde laag te staan. Door eerst op de laag te klikken waarboven je het logo wilt hebben, bespaar
je tijd.) Sleep of kopieer het logo vanuit de andere afbeelding naar het document. Het logo verschijnt op een

nieuwe laag, boven in het deelvenster Lagen en wacht erop tot je het op zijn plek zet in het document.
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We maken een pagina voor een
bruidsalbum. Open eerst de
afbeelding die je als achtergrond
gebruikt. (Kies in het menu
Bestand de optie Openen.) lk
gebruik hier een motief uit de
verzameling 'Behind the Scenes'
van Graphic Authority (www
graph icauthority.com).

Tip: kijk voor eens bij Graphic
Authority. Daar vind je complete
series met achtergronden en
elementen. (Of ga naar websites
als wwwfotolia.com of www.
istockphoto.com.) Voor een paar
euro heb je een achtergrond; veel
sneller dan wanneer je hem zelf
maakt.

fxgØD il

MIIIIIT MOGIII,IJI(IIBDIIN TrAN I;IGIIN
HET DEELVENSTER LAGEN BIEDT TALLOZE MOGELIJKHEDEN EN TRUCS WAARMEE JE
EFFICIËNTER WERKT

Als er een tutorial is die je niet mag overslaan, dan is deze het. Zelfs als je redelijk snapt hoe lagen werken,

ontdek je hier nieuwe dingen. Zeker weten. We voeren hier namelijk een groot project uit. En onderweg

komen we allerlei dingen tegen waarmee je efficienter met lagen werkt. Je ontdekt hoe je meerdere lagen

tegelijkertijd verplaatst, hoe je lagen koppelt of het formaat ervan aanpast, hoe je lagen uitlijnt en hoe

je ze samenvoegt. Je leert zelfs welke mogelijkheden van het deelvenster Lagen handig zijn en welke je

onnodig tijd kosten. lk vertelje zelfs hoe je dat lastige slot van de achtergrondlaag losmaakt. Sla deze tuto-

rial daarom niet over. Tegen de tijd dat je hem hebt doorgewerkt, ben je een professionele laaggebruiker

en is de rest van dit boek een eitje.
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STAP 2 GROTERE MINIATUREN IN HET DEELVENSTER LAGEN

Voor we verdergaan, eerst nog een
tip over de miniaturen in het deel-
venster Lagen. Vind je ze ook zo

klein? Gelukkig kun je het formaat
aanpassen. Net aìs elk ander deel-
venster, heeft ook het deelvenster
Lagen een menu. Klik rechtsboven
in het deelvenster op de knop met
het omlaag wijzende driehoekje en

vier liggende streepjes. Kies in het
menu de optie Deelvensteroptìes.
Markeer in het dialoogvenster dat
verschijnt het selectierondje voor
de grootste miniatuur en klik op
OK. Leun achterover en geniet van
miniaturen waar je geen vergroot-
glas bij nodig hebt.

BASISBEGINSELEN VAN LAGEN
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STAP 3

Het is je waarschijnlijk al opgeval-
len dat de onderste laag in het
deelvenster Lagen altijd Achter-
grond heet. Misschien merkte je al

dat niet alles mogelijk is met die
laag. Het gereedschap Verplaatsen
werkt niet en het is ook nìet moge-
lijk om de laag op een andere plek
in het deelvenster te zetten. Geluk-
kig is er een oplossing. Maak van

de achtergrondlaag een gewone
laag. Dubbelklik in het deelvenster
Lagen op het woord Achtergrond
en klik vervolgens in het dialoog-
venster Nieuwe laag op OK. En

nu is het een gewone laag. Leuk,
nìetwaar?
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ZET DE ACHTERGRONDLAAG OM IN EEN GEWONE LAAG



Met wat diepte geven we de
achtergrond iets meer pit. Omdat
de laag met het motief nu een
gewone laag is, kun je onder deze
laag een nieuwe toevoegen. Je
mag natuurlijk onder in het deel-
venster Lagen op de knop Een

nieuwe laag toevoegen klikken.
Photoshop plaatst dan boven de
laag met het patroon een nieuwe
laag, die je vervolgens onder de
motieflaag sleept. Maar het kan

sneller. Druk de Command-toets
(pc: Ctrl-toets) in en klik op de
knop Een nieuwe laag maken.
De nieuwe laag verschijnt direct
onder de op dit moment geselec-
teerde laag.

STAP 4
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Klik op het oogpictogram, links
van de laagminiatuur om de laag
met het patroon te verbergen. Nu
is alleen de zojuist toegevoegde
laag zichtbaar, waar we een ver-
loop op aanbrengen. Klik met het
gereedschap Verloop (G) rechts
van de verloopminiatuur op de
optiebalk op het omlaag wijzende
pijltje voor de verloopkiezer. Kies

het verloop Zwart, wit. Klik op de
knop Radiaal verloop (de tweede
knop van links) en markeer het
selectievakje Omkeren (ook op
de optiebalk). Plaats de muis-
aanwijzer in het midden van het
document en sleep naar rechts
voor een verloop op de onderste
laag.

STAP 5
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STAP ó

Met dit verloop brengen we wat
diepte in het achtergrondpatroon.
Klik op het vakje links van de
laagminiatuur om de patroonlaag
weer zichtbaar te maken. Het
zojuist aangebrachte verloop op
de onderste laag gaat schuil achter
het patroon. Met een aanpassing
in de dekking laten we beide lagen
in elkaar overlopen. Klik op de
bovenste laag met het patroon
om deze laag te selecteren. Plaats
boven in het deelvenster Lagen de
muisaanwijzer op het woord Dek-
king. De muisaanwijzer heeft nu
de vorm van een handje, met aan
weerszijden van de wijsvinger een
klein pijltje. Sleep naar links om de
dekking te verlagen. De bovenste
laag wordt enigszins transparant
en het onderliggende verloop
wordt zichtbaar. lk stelde de dek-
king hier in op 85%.

MAAK DE STRUCTUURLAAG WEER ZICHTBAAR EN VERLAAG DE DEKKING
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STAP 7

Open de foto's die je op deze
bladzijde van het bruidsalbum
wilt plaatsen. lk gebruik hier drie
foto's van het bruÌdspaar. We
beginnen met de foto met alleen
de bruid. Sleep de foto met het
gereedschap Verplaatsen naar
het albumbestand en plaats hem
links in het document. Het formaat
van de foto sluit vrij goed aan bij
de ruimte die we voor de foto in
gedachten hadden. ln de vol-
gende stap lees je wat je doet als
het anders uitpakt.
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OPEN DE FOTO's VOOR HET ALBUM EN PLAATS DE EERSTE



We gaan nu verder met de vol-
gende foto. Rechts van de grote
foto komen twee kleine, vierkante
foto's. Een blik op de foto van de
bruid in de auto vertelt ons al dat
deze foto ongeschikt is. Hij is niet
vierkant. Daarom plaatsen we niet
de hele foto, maar slechts een
deel ervan. Houd de Shift-toets
ingedrukt (zodat de verhoudin-
gen van de selectie intact blijven)
en sleep met het gereedschap
Rechthoekig selectiekader (M) een
vierkante selectie over het gebied
dat je wilt gebruiken. Kopieer de
selectie met de toetsencombina-
tie Command-C (pc: Ctrl-C) en
plak deze met Command-V (pc:

Ctrl-V) in de albumopmaak. De
selectie staat nu op een eigen
laag.

STAP 8
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We hadden geluk dat de eerste
foto met de bruid precies de
goede maten had. Waarschijnlijk
gebeurt je dat niet nog een keer.

Je zult merken dat je fotoformaten
vaker wel dan niet moet aanpas-
sen. De foto van de bruid in de
auto is overigens nog steeds veel
te groot. De beste oplossing hier-
voor vind je in het menu Bewer-
ken. Kies onder Transformatie de
optie Schalen. Voer vervolgens op
de optiebalk de exacte hoogte
en breedte in. ln dit geval is dat
188 px bij Breedte en 188 px
bij Hoogte. Vergeet niet om na

188 ook daadwerkelijk 'px' (voor
pixels) te typen, want anders
gebeuren er vreemde dingen. Leg
de wijzigingen vast met Return
(pc: Enter).

STAP 9
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sïAP 10

Nu is de beurt aan de derde foto.
Sleep een selectie rond het gebied
waarin het bruidspaar elkaar kust.
Kopieer de selectie met Com-
mand-C (pc: Ctrl-C) en plak deze
vervolgens in de albumopmaak
met Command-V (pc: Ctrl-V). Pas

het formaat aan zoals je dat in de
vorige stap deed en kies opnieuw
voor 188x1 88 pixels. Sleep de foto
ten slotte met het gereedschap
Verplaatsen onder de eerste kleine
vierkante foto. We lijnen de foto's
zodadelijk nog met elkaar uit, dus
het is niet erg als ze niet exact
onder elkaar staan.

PLAK DE ANDERE FOTO'S EN PAs HET FORMAAT AAN

i4q. f,l r/ + ¡ w,lìõñlãl

I- h|¡a

F b{t

bt¿

Ð b4o

F h9l

aa t¡ E¡ Ø- E 6l lil _.¡

BASISBEGINSELEN VAN LAGENlI00t¡Ds'l'tlt{ I

STAP 
,I1

De twee zojuist toegevoegde
kleine foto's staan waarschijn lijk
nog niet netjes onder elkaar. Je
kunt ze met het gereedschap
Verplaatsen uitlijnen, maar het is

heel lastig om ze zo met het blote
oog in een perfecte rechte lijn te
zetten. Gebruik daarom de laag-
uitlijnopties van Photoshop. Klik
in het deelvenster Lagen op een
van de fotolagen, druk vervolgens
de Command-toets (pc: Ctrl-
toets) in en klik op de andere laag
om beide te selecteren. Beide
geselecteerde lagen zijn nu met
een kleur gemarkeerd. (Niet-
geselecteerde lagen hebben geen
kleurmarkering.)
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LAAT PHOTOSHOP DE TWEE LAGEN UITLIJNEN



Kies in het menu Selecteren de
optie Alles of gebruik de toetsen-
combinatie Command-A (pc: Ctrl-
A) om het hele canvas te selec-
teren. Rond de hele afbeelding
versch ijnt een selectiekader. Kies
vervolgens in het menu Lagen de
optie Lagen uitlijnen op selectie
en vervolgens de optie Rechter-
randen. Zo plaats je alle foto's
tegen de rechterzijde van het
document. Je hoeft zelf niets te
doen; het gaat volledig automa-
tisch.

sïAP 12

Unkêraend€n

¡ M¡trnq

Seledæn Fllts

tr¡eum op lõg Sbseerde sqmeîlen

N¡êuw opllæg
N¡€m anpasslngsleg
Oprier vûôr lå¿ginhoud..

*t
otE

lagen krgr€ndêlen...

hgen ontkopFl€n
crkÒpoeidc laq€û t€lccle.en

hgen s¡menvqen
Verênigen, zichìbåar
t¡¡n laag mken

hg€n dupl¡(e.en...

Slimme objèd€n
MdÉlaqen
l¿k:t

bg€n g@æren

legen veòerg€n

ordênên

Fh¿nãndên
elled¡cale middelrunlen
& Ondamnden

PLAATS DE TWEE FOTOLAGEN TEGEN DE RECHTERZIJDE
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Omdat je in stap 1 1 beide lagen
selecteerde, worden alle bewer-
kingen die je nu uitvoert ook op
beide foto's toegepast. Stel dat
je die twee foto's toch op een
andere plek wilt zetten. Hef dan
eerst met de toetsencombinatie
Command-D (pc: Ctrl-O¡ de selec-
tie van de hele afbeelding op en
sleep vervolgens een van beide
foto's naar links zodat hij niet meer
pal tegen de rechterzijde staat.
De andere foto gaat automatisch
mee. Ben je klaaç klik dan op
een van de lagen in het deelven-
ster Lagen om de selectie van de
andere laag op te heffen.

STAP 13
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STAP 14

Misschien wil je liever een meer
permanente verbinding tussen de
twee lagen, zodat alle bewerkin-
gen op de ene laag automatisch
ook op de andere worden uìtge-
voerd. Photoshop biedt hiervoor
een koppeling die ook blijft
bestaan als slechts een van beide
lagen geselecteerd is. Selecteer
opnieuw de twee lagen met de
kleine foto's en klik onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Lagen koppelen (de eerste knop
van links, zie afbeelding). KIik nu
op een van de lagen, zodat slechts
een laag geselecteerd is. Als je
nu een van de foto's verplaatst
met het gereedschap Verplaatsen,
verschuiven beide foto's. Dankzij
deze permanente link hoef je maar
een laag te selecteren en volgt de
andere vanzelf.

MAAK EEN PERMANENTE KOPPELING
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STAP 15

We houden het kopieren, plak-
ken en verplaatsen even voor
gezien. Naarmate het deelvenster
Lagen meer lagen krijgt, komt
het de ovezichtelijkheid ten
goede als elke laag een passende
naam krijgt. Klik rechtsboven in

het deelvenster Lagen op het
omlaag wijzende driehoekje en
kies in het deelvenstermenu de
optie Laageigenschappen. ln
het resu lterende dia loogvenster
zie je het invoervak Naam en
de vervolgkeuzelijst Kleur. Maar
eerlijk gezegd, gebruikt niemand
kleurgecodeerde lagen. Vergeet
dat ze bestaan. Er is een veel
eenvoudigere manier om de naam
te wijzigen. Dubbelklik simpelweg
in het deelvenster Lagen op de
laagnaam en voer een nieuwe
naam in, wat ik hier ook voor de
drie fotolagen deed.
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Terug naar het bruidsalbum. We
plaatsen een witte lijn rond de
kleine foto's. Klik eerst op de laag
Bruid in auto, houd vervolgens
de Command-toets (pc: Ctrl-
toets) ingedrukt en klik op de
laagminiatuur om alles op deze
laag te selecteren. Klik onder in
het deelvenster Lagen op de
knop Een nieuwe laag maken
voor een nieuwe laag boven deze
laag. Kies in het menu Bewerken
de optie Omlijnen. Stel Breedte
in op 1 px, kies wit als kleur (klik

op de kleurstaal), wijzig Locatie
in Binnen en klik op OK. Hef de
selectie op met Command-D (pc:

Ctrl-D). Rond de foto staat nu een
witte rand. Geef de laag met de
omlijning gelijk een toepasselijke
naam.

STAP 1ó
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PLAATS EEN LIJN ROND DE EERSTE KLEINE FOTO
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Deze laag met omlijn¡ng dupliceer
je nu zodat je hem ook rond de
andere kleine foto kunt plaatsen.
ln het menu van het deelvenster
Lagen vind je de optie Laag dupli-
ceren. Maar hier is een briljante
toetsencombinatie, waarmee je
alles wat op een laag is geselec-
teerd dupliceert: Command-J
(pc: Ctrl-J). En als er geen selectie
is, dan wordt de volledige laag
gekopieerd. Geloof me, je zult
deze toetsencombinatie vaak
gebruiken. Deze werkt perfect en
bespaart je veel tijd. Dupliceer nu
met de toetsencombinatie Com-
mand-J (pc: Ctrl-J) de laag met de
omlijning en sleep deze kopielaag
in het deelvenster Lagen boven
de laag met de andere kleine foto.

sïAP'17
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DUPLICEER DE RAND EN PLAATS HEM ROND DE ANDERE KLEINE FOTO
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STAP 1 8

Het groeperen van lagen is een
andere mogelijkheid om orde in

het deelvenster Lagen te schep-
pen. We plaatsen de twee kleine
foto's en de bijbehorende omlij-
ningen in een groep (ook wel
map genoemd). Klik op de eerste
laag om deze te selecteren. Klik
vervolgens teruuijl je de Shift-toets
ingedrukt houdt op de laatste
laag, zodat je alle lagen selecteert.
Kies in het deelvenstermenu de
optie Nieuwe groep van lagen. ln

het deelvenster Lagen staan alle
geselecteerde lagen nu in een
map. Met de pijl links van de map
open en sluit je de groep en maak
je de inhoud zichtbaar of verberg
je hem. Met het gereedschap Ver-
plaatsen verplaats je de laag met
de groep, en daarmee alle lagen in

die groep.

MAAK GROEPEN VOOR EEN OPGERUIMD DEELVENSTER
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STAP 19

We voegen nu wat eenvoud¡ge,
gekleurde rechthoeken toe aan de
achtergrond. Klik in het deelven-
ster Lagen op de laag met het ach-
tergrondpatroon om deze laag te
selecteren. Klik vervolgens onder
in het deelvenster Lagen op de
knop Een nieuwe laag maken voor
een nieuwe laag boven het achter-
grondpatroon en onder de grote
foto met de bruid. Sleep met het
gereedschap Rechthoekig selectie-
kader (M) rechts van de bruidsfoto
een hoge, smalle selectie. Klik
onder in de gereedschapset op
het vak voor de voorgrondkleur en
stel in de kleurkiezer de kleur in op
R: 137, G: 1ó0, B: 1ó5. Klik op OK
om de kleurkiezer te sluiten.

24

SLEEP EEN RECHTHOEKIGE SELECTIE OVER DE ACHTERGROND



Gebruik de toetsencombinatie
Option-Delete (pc: Alt-Backspace)
om de selectie met deze nieuwe
voorgrondkleur te vullen. Omdat
de kleur nogal nadrukkelijk aan-
wezig is, verlagen we de dekking.
Wijzig boven in het deelvenster
Lagen de waarde bij Dekking in

50%. (Net zoals we eerder de
dekking van het patroon verlaag-
den zodat het verloop zichtbaar
werd.) Hef de selectie op met
Command-D (pc: Ctrl-D¡.

STAP 20 VUL DE RECHTHOEK MET DE VOORGRONDKLEUR EN VERMINDER DE DEKKING
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Klik opnieuw op de knop Een

nieuwe laag maken voor een
nieuwe laag boven de laag
met de rechthoek. Sleep met
het gereedschap Rechthoekig
selectiekader opnieuw een smalle
rechthoekige selectie. Maak deze
selectie iets smaller dan de eerste
en plaats deze links van de eerste
Druk achtereenvolgens op de
D-toets en de X-toets om wit als

voorgrondkleur te kiezen en vul
de selectie met Option-Delete
(pc: Alt-Backspace). Hef de selec-
tie op. Zo heeft het document
niet alleen wat extra kleur, maar
ook een aantrekkelijke afschei-
ding tussen de grote foto en de
achtergrond.

STAP 21
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slAP 22

Een ander veelvoorkomend klusje
is het verwijderen van overbodige
en ongewenste lagen. stel dat
de rechthoek van enkele stappen
geleden je niet bevalt. Natuurlijk
kun je de laag verbergen door op
het bijbehorende oogpictogram
te klikken. Maar daarmee is hij niet
weg. Wil je de laag permanent
verwijderen, sleep hem dan naar
het prullenbakje onder in het deel-
venster Lagen. Het is een goede
gewoonte lagen die je niet meer
nodig hebt te verwijderen. Zo
voorkom je dat het bestand onno-
dig groot wordt en Photoshop
trager reageert. Bovendien houd
je het deelvenster zo opgeruimd
en overzichtelijk. Omdat die recht-
hoek me wel bevalt, laat ik hem nu

staan. Maar nu weet je in elk geval
hoe het werkt.

VERWIJDER OVERBODIGE LAGEN
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STAP 23

Het zit er bijna op. Uiteraard ont-
breekt nu nog de huwelijksdatum.
Omdat tekstlagen pas in hoofd-
stuk 5 aan bod komen, heb ik een
bestand met tekst voorbereid.
Open het bestand, kopieer de laag
met de datum en plak hem in de
albumopmaak. (Plaats de tekstlaag
boven in het deelvenster als je de
tekst over een van de foto's wilt
plaatsen.) Kies in het menu Bewer-
ken onder Transformeren de optie
Roteren 90" linksom. De datum is

nu een kwartslag gedraaid en je
leest hem van onder naar boven.
Plaats de tekst met het gereed-
schap Verplaatsen linksboven in de
opmaak.

26
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Elke laag in het deelvenster Lagen maakt het bestand groteL en vraagt meer geheugenruimte van je compu-
ter. Daarbij wordt het deelvenster ook steeds onoverzichtelijker. Wie wil er nou een afbeelding met twintig of
dertig lagen? lk raad je aan lagen die je niet meer bewerkt samen te voegen. ln dit voorbeeld zijn de kleine
foto's met hun witte rand geschikte kandidaten. Selecteer eerst beide lagen (zie afbeelding) en kies in het
deelvenstermenu de optie Lagen samenvoegen. Photoshop voegt de twee lagen samen tot één laag. Je kunt
de witte rand nu niet meer onafhankelijk van de foto bewerken, maar waarschijnlijk is dat geen probleem.
En dat is het dan! Ons omvangrijke lagenproject is klaar. Kies in het menu Bestand de optie Opslaan als en
sla de afbeelding op als Photoshop-bestand. Zo kun je het bestand altijd later nog eens gebruiken en lagen
opnieuw bewerken.
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STAP 24

BASISBEGINSELEN VAN LAGEN
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Klik op een laag en klik vervolgens terwljl je de Command-toets (pc: Ctrl-toets) ingedrukt houdt op
de andere lagen die je wilt selecteren. Bevinden de lagen zich allemaal onder elkaar; klik dan eerst

op de eerste laag en klik teruuijl je de Shift-toets ingedrukt houdt op de laatste laag om alle lagen te
selecteren.

Selecteer de lagen die je wilt groeperen. Groepeer ze vervolgens met de toetsencombinatie
Command-G (pc: Ctrl-G).

28
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Gebruik de toetsencombinatie Command-Shift-N (pc: Ctrl-Shift-N) of klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Een nieuwe laag maken.

Gebruik de toetsencombinatie Command-Option-Shift-N (pc: Ctrl-Alt-Shift-N) of klik onder in het

deelvenster Lagen op de knop Een nieuwe laag maken.

Dubbelklik in het deelvenster Lagen op de naam van de laag en voer een nieuwe naam in

Dubbelklik in het deelvenster Lagen op de laag Achtergrond. Klik in het dialoogvenster Nieuwe

laag op de knop OK om de nieuwe naam te accepteren. Of, nog betel houd de Option-toets
(pc: Alt-toets) ingedrukt en dubbelklik in het deelvenster Lagen op de achtergrondlaag. Zo sla je

het dialoogvenster Nieuwe laag over.

Gebruik de toetsencombinatie Command-J (pc: Ctrl-J) of sleep de betreffende laag op de knop

Een nieuwe laag maken, onder in het deelvenster Lagen.

Dat kan op twee manieren. Bijvoorbeeld met de muis. Sleep een laag eenvoudigweg omhoog of
omlaag in het deelvenster Lagen. Of gebruik je toetsenbord. Met de toetsencombinatie Com-

mandl (rechterblokhaak; pc: Ctrl-l) verplaats je de geselecteerde laag omhoog. Met Command-l
(linkerblokhaak; pc: Ctrl{) verplaats je de geselecteerde laag omlaag.
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Met het in elkaar laten overvloeien van lagen

tilje het samenvoegen van afbeeldingen

naar een hoger niveau . Er ziln veel manieren

om lagen in elkaarte laten overvloeien, die

verdergaan dan het eenvoudigweg aan-

passen van de dekking. 7o zijn er bijvoor-

beeld de overvloeimodi. Hiermee creeer

je effecten die anders zijn dan welk ander

Photoshop-effect ook. Photoshop biedt veel

verschillende overvloeimodi. Omdat je de

meeste hiervan in de praktijk zelden gebruikt,

maak je in dit hoofdstuk alleen kennis met

de overvloeimodi die je regelmatig zult

gebruiken. De naam van de eerste oefening

geeft dit al aan: 'De drie belangrijkste over-

vloeimodi.'
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EEN INLEIDING OP OVERVLOEIMODI EN DE DRIE BELANGRIJKSTE OVERVLOEIMODI

ln de ìnleiding van dit hoofdstuk vertelde ik al dat Photoshop veel overvloeimodi kent. Maar liefst 27 inl'el

deelvenster Lagen en daarnaast zijn er nog enkele op andere plekken verstopt. Als je voor al die overvloei-

modi zou moeten weten wat ze doen, zou je nooit aan je werk toekomen. (En je vrienden zouden je achter

je rug uitlachen.) En daarom schreef ik deze tutorial. Vergeet dìe 27 overvloeimodi en concentreer je op de

drie belangrijkste.

STAP 1

Open een willekeurige foto om
mee te experimenteren. (De foto's
die ik hier gebruik, vind je op
de in de inleiding van dit boek
genoemde website.) We gaan iets
anders te werk dan je gewend
bent. lk geef je hier van elk van de
drie meest gebruikte overvloei-
modi steeds twee voorbeelden.
Het eerste voorbeeld is zuiver
theoretisch, met een onrealistisch
effect, en het tweede voorbeeld is

een stuk realistischer. lk denk dat
je op die manier dan goed herkent
wat elke overvloeimodus doet.

30



Ons theoretisch voorbeeld vraagt
enkele voorbereidende stappen.
Klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Een nieuwe
laag maken. Kies het gereedschap
Verloop (G) en open met Return
(pc: Enter) de verloopkiezer. (Deze
verschijnt op de plek van de
muisaanwijzer.) Selecteer in de
bovenste rij het derde verloop van
links; het standaardverloop Zwart,
wit. Sluit de verloopkiezer met de
Esc-toets. Klik tot slot op de knop
Lineair verloop (de eerste knop
rechts van de verloopminiatuur op
de optiebalk).

STAP 2
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VOEG EEN NIEUWE LAAG TOE EN KIES HET GEREEDSCHAP VERLOOP
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Klik in het deelvenster Lagen
op de laag die je in stap twee
toevoegde. Sleep vervolgens met
het gereedschap Verloop van
links naar rechts over de foto. De
nieuwe laag heeft nu een lineair
verloop van zwarl naar wit. Met
behulp van deze laag achterhalen
we wat er achter de schermen
gebeurt bij de drie hier besproken
overvloeimodi.

STAP 3

ü00t¡Ds't'UI{ 2LAGEN LATEN OVERVLOEIEN

VOEG VAN LINKS NAAR RECHTS EEN LINEAIR VERLOOP TOE
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STAP 4

De eerste nuttige overvloeimodus
is Vermenigvuldigen. Controleer
of de in stap 3 gemaakte verloop-
laag nog steeds geselecteerd is.

Open vervolgens linksboven in

het deelvenster Lagen de vervolg-
keuzelijst met overvloeimodi en

kies de optie Vermenigvuldigen.
Zie je wat er gebeurt? Terwijl een
wijziging in de dekkingswaarde de
hele laag ber'nvloedt, wijzigt een
overvloeimodus de versch il lende
onderdelen van een foto op basis
van hun kleur.

DE EERSTE OVERVLOEIMODUS - VERMENIGVULDIGEN

I AGEN LATEN OVERVLOEIENIl00ßDs'tut{ 2

STAP 5

Het effect Vermenigvuldigen
maakt de hele foto donkerder,
behalve de witte gebieden. Bij

Vermenigvuldigen worden namelijk
de kleuren van twee boven elkaar
liggende lagen met elkaar ver-
menigvuldigd (de bovenste laag
maal de laag daaronder).Zwarr
maal een willekeurige kleur levert
zwart op, zoals je ook uiterst links
in deze foto ziet. Grijs maal een
kleur levert een donkerdere tint
dan het origineel, zoals je ziet in
het midden van de {oto. Wit maal
een kleur heeft geen wijziging
tot gevolg. Dit leidt ertoe dat wit
transparant wordt en uit de foto
verdwijnt, zoals je rechts in de foto
ziet, waar het verloop zuiver wit is.
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VERMENIGVULDIGEN - EEN THEORETISCH VOORBEELD
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STAP ó VERMENIGVULDIGEN - EEN REALISTISCH VOORBEELD

KLOSKOWSKI
PHOTOGRAPHY

Sluit de foto nog niet, maar ver-
berg de laag met het verloop. Klik
hiervoor op het oogpictogram
links van de laagminiatuur. Open
een afbeelding met een zwaft
logo tegen een witte achtergrond.
(Bij de oefenbestanden vind je
het voorbeeld dat ik hier gebruik.)
Zorg dat je beide foto's ziet.
(Werk je met de tabweergave van
Photoshop. kies dan in het menu
Venster onder Ordenen de optie
Alles zweven in vensters.) Sleep
het logo met het gereedschap
Verplaatsen (V) op het document
met de foto. Daar staat het nu op
een eigen laag boven de foto.
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Vlogelijk moet je het logo wat
verkleinen. Start met de toetsen-
combinatie Command-T (pc: Ctrl-
T) een vrije transformatie en sleep
een van de hoekgrepen naar
binnen. Houd tijdens het slepen
de Shift-toets ingedrukt om de
verhoudingen te handhaven en
leg de wijziging vast met Return
(pc: Enter). Wijzig de overvloeimo-
dus van de logolaag in Vermenig-
vuldigen. Misschien dacht je dat
je de witte gebieden moest selec-
teren en dan verwijderen. lVaar
het kan dus veel eenvoudiger en
sneller. ln het verloopvoorbeeld
zag je al dat de overvloeimodus
Vermenigvuldigen wit omzet in

transparant. Zo blijven in dit geval
alleen de zwarte delen van het
logo over.

STAP 7

t
tì

lt
f

fl00l¡tls'flil{ ?LAGEN LATEN OVERVLOEIEN

VERMENIGVULDIGEN - EEN REALISTISCH VOORBEELD



Io"*inl,[:ao:qfl

lJ s.l 'ô ,ii

¡+ûH

å

\tu|:L¡nerir teqenhoud€n {toewegrn¡

L¡rhacr

Lirhtere kieu¡

Do¡kërder
Vermeaigruldigen
l{eur doordrrkken
Lineair doo¡drukken
Oonlerder¿ klesr

B¿detken
À?¡k li.ht
Fel l¡chr
lnlens ¡irht
Lineå¡r lirht
A¡flt¡irht
Harde mix

Ver¡rhil
Ltitslu¡ìin!
Af¡¡ekhe n
Ve¡delen

lfie!¡lÐqn
Var¡ad¡ging
KlËu.
Lirhttterktê

STAP 8

We keren weer terug naar het
voorbeeld met het verloop. Sleep
de laag met het zwaft-witte logo
naar het prullenbakje onder in het
deelvenster Lagen en klik vervol-
gens op het lege vakje links van de
laagminiatuur van de laag met het
verloop zodat deze weer zichtbaar
wordt. Kies nu de overvloeimodus
Bleken. Dit levert een heel ander
resultaat op dan Vermenigvuldi-

9en.

DE TWEEDE OVERVLOEIMODUS - BLEKEN
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STAP 9

De overvloeimodus Bleken geldt
als de tegenhanger van Verme-
nigvuldigen. Bij Vermenigvuldigen
wordt het eindresu ltaat don kerder,
terwijl Bleken de foto juist lichter
maakt. Bleken heeft in feite exact
het tegenovergestelde resu ltaat
als Vermenigvuldigen. Zuiver wit
ziet er altijd wit uit, er verandert
niets. Grijs wordt lichter, afhankelijk
van hoe donker het grijs in eerste
instantie was (zie het verloop
hiernaast). Alles wat volledig zwart
is, wordt transparant en verdwijnt
zo uit de foto.
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Open twee afbeeldingen. lk
gebruik hier een afbeelding met
wat schetsen op een zwarte ach-
tergrond en een foto van een kind
Schetsen en krabbels op familie-
en kinderfoto's zijn tegenwoordig
een veel gezien en populair effect
en hier lees je hoe je dat doet.
Selecteer met het gereedschap
Rechthoekig selectiekader (M) een
letter in de schets. Kopieer de
letter met de toetsencombinatie
Command-C (pc: Ctrl-C). Ga naar
de foto met het kind en plak de
letter met de toetsencombinatie
Command-V (pc: Ctrl-V) in die
afbeelding. Verplaats de letter
eventueel met het gereedschap
Verplaatsen en pas het formaat
aan met een vrije transformatie.

STAP,IO
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BLEKEN - EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
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Wijzig de overvloeimodus van de
laag met de letter G in Bleken.
Zoals je ziet, verdwijnen de zwafte
gebieden en blijft alleen een
witte schets over. Herhaal dit voor
de andere letters van de naam.
Wijzig steeds als je een nieuwe
letter plakt de overvloeimodus in

Bleken. Dit is een creatieve manier
om familiekiekjes net dat beetje
extra te geven. lk kopieerde
ook nog wat andere krabbels en

plakte her en der in de foto.

STAP 11
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STAP 12

Zwak licht is de laatste van de drie
belangrijkste overvloeimodi. Keer
weer terug naar het verloopvoor-
beeld en stel de overloopmodus
van de verlooplaag in op Zwak
licht. Deze modus heeft een vol-
ledig ander effect dan de vorige
twee.

Tip: de overvloe¡modus Bedek-
ken was ook een goede derde
geweest in de lijst met belangrijk-
ste overvloeimodi. Het effect van
Bedekken lijkt op dat van Zwak
licht, maar is iets krachtiger. Pro-
beer hem maar eens uit.

DERDE OVERVLOEIMODUS - EEN VOORBEELD UIT ÐE PRAKTIJK
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STAP 13

Daar waar het zwart van het
verloop valt, is de foto donkerder
geworden. Het witte gedeelte
van het verloop levert juist een
lichtere foto op. Wat donker was is
dus donkerder geworden en wat
licht was is lichter geworden. Alle
gebieden in het midden van het
verloop vallen nu weg, zoals ¡n

de andere voorbeelden zwad en

wit wegvielen. Eigenlijk zeg ik hier
gewoon dat het contrast is toege-
nomen. Daarom wordt Zwak licht
ook wel een contrastversterkende
overvloeimodus genoemd.

3ó

ZWAK LICHT - EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK



Open een foto met veel details
die wel wat verscherping kan
gebruiken. Dupliceer met de toet-
sencombinatie Command-J (pc:
Ctrl-J) de achtergrondlaag. Kies
in het menu Filter onder Overige
de optie Hoogdoorlaat. Voer een
vrij lage waarde in, bijvoorbeeld 4
pixels. (Details in het grijze gebied
van de laag worden dan zichtbaar,
zonder dat ze in de voorverloning
beginnen te gloeien.) Klik daarna
op OK. Je ziet nu dat het filter
Hoogdoorlaat het grootste deel
van de laag grijs maakte (50%
grijs, om precies te zijn). De detail-
gebieden zijn, afhankelijk van hun
oorspronkelijke kleur, lichter of
donkerder geworden.

STAP 14
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Wijzig de overvloeimodus nu in
Zwak licht. Mooi, hè? Het extra
contrast langs de randen, maakt
de foto scherper. (Dat is ook wat
bij verscherping gebeurt.) Het is

hetzelfde als bij het verloopvoor-
beeld: alles wat donker is, wordt
donkerder; alles wat lichter is,

wordt nog lichter. En alles wat pre-
cies 50% grijs is, wordt transparant
en is niet zichtbaar in het eindre-
sultaat. Zo verberg je het grijs en
houd je alleen het contrastverster-
kende effect van de modus Zwak
licht over. De overvloeimodus
Bedekken levert overigens ook
vaak een goed, en soms zelfs een
beter resultaat op. Probeer maar
eens uit.

STAP 15
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WË NEMEN DE LAAGOVERVLOEIMODI ONDER DE LOEP EN MAKEN EEN COOLE POSTER

ln de vorige tutorial maakte je kennis met de drie overvloeimodi die je waarschijnlijk het meeste zult

gebruiken. lVaar dat betekent niet dat de overige overvloeimodi niet interessant zijn. Als je de besproken

drie overvloeimodi combineert met enkele andere, kun je veel verschillende effecten creeren.

STAP 1

Open de foto's die je met elkaar
wilt combineren. We maken nu

geen collage, dat doen we in
hoofdstuk 4, dus als ik het over
samenvoegen heb, bedoel ik wat
anders. We dupliceren delen van
elke laag en daarmee laten we
de lagen in elkaar en in onderlig-
gende lagen overvloeien. Enkele
van de overvloeimodi die we daar-
bij gebruiken, ken je al, maar je
maakt ook kennis met wat andere
handige overvloeimodi.

Opmerking: misschien heb je
geen zin in het kopieren en plak-
ken. Blader dan door naar stap 5

en open het PSD-bestand datje
op de website van dit boek vindt.

38



Open het dialoogvenster Nieuw
met de toetsencombinatie Com-
mand-N (pc: Ctrl-N). Stel Breedte
in op 12,7 cm en Hoogte op 17 ,7
cm. Stel Resolutie in op 72 ppi,
Kleurmodus op RGB en kies bij
Achtergrondinhoud voor Wit. Klik
op OK om het nieuwe document
te maken.

STAP 2
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MAAK EEN NIEUWE, LEGE LAAG VOOR DE NIEUWE AFBEELDING
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Sleep met het gereedschap
Rechthoekig selectiekader (M) een
select¡e rond elke foto. Selec-
teer bij voorkeur een gebied
met gezichten. Kies in het menu
Bewerken de optie Kopieer en
kies vervolgens in het nieuwe
bestand in het menu Bewerken
de optie Plakken. lk selecteerde
smalle rechthoeken die ik
gelijkmatig over het document
verdeelde. Kies in het menu
Weergave de optie Magnetisch
voor extra ondersteuning bij het
plaatsen van de lagen.

Tip: pas eventueel het formaat
van de foto's aan met een vrije
transformatie. Gebruik daarbij de
Shift-toets om de verhoudingen
intact te houden.

STAP 3
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STAP 4

Zodra alle lagen in het nieuwe
document staan, voegen we ze

samen zodat we er eenvoudiger
mee kunnen werken. Kies je in het
menu Lagén de optie Eén maken,
dan voeg je ze voor altijd samen.
Daarom gebruiken we hier een
van de beste toetsencombinaties
van Photoshop. Hiermee voeg je
de lagen samen tot een nieuwe
laag, terwijl de originele ìagen
blijven bestaan. Klik eerst op de
bovenste laag en gebruik dan de
toetsencombinatie Command-
Option-Shift-E (pc: Ctrl-Alt-Sh ift-E).
Boven in het deelvenster Lagen
verschijnt een nieuwe laag waarin
alle onderliggende lagen zijn
samengevoegd. Daaronder zie je
nog steeds alle oorspronkelijke,
bewerkbare lagen.

VOEG DE LAGEN SAMEN MET EEN VAN DE BESTE TOETSENCOMBINATIES
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Verspreiden

Donkerder
Vermenigruldigen
l{leur doordrutken
Line¿ir deordrukken
Donk¡rdere kleur

Xlèur10on

Veriadiging
Klèur
LichBt€rkt€

Lichter
Eleken

Klèur aqgenhoudes
Lincair tegenhouden 1tûffi e9€nl
Lichr¿re kleur

Eedetken
¿uak l¡rht
Fel licht
lnrenr l¡€ht
Unea¡r l¡cht
tuntli<hl
H¡rdÊ mir

Verschil
Uit lu¡r¡ng

AI:¡ekken
Ve¡delen
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STAP 5

Laten we in het menu Lagen de
vervol gkeuzel ijst met overvloei-
modi eens bekijken. Gelukkig
heeft de lange lijst een logische
indeling. Zo bevat de tweede
groep van boven ('l) overvloeimodi
waarmee een afbeelding donker-
der wordt. Daaronder (2) staan de
overvloeimodi die een afbeelding
lichter maken. Dan (3) volgen con-
trastversterkende overvloe i mod i.

Afhankelijk van de kleur, maken
deze lichter of juist donkerder,
terwijl de andere twee groepen
ofwel lichter ofwel donkerder
maken. De volgende groep (4)

gebruik je waarschijnlijk zelden, dit
zijn overvloeimodi die verschillen
tussen lagen aantonen. Daaronder
(5) staan de overvloeimodi die met
kleur werken.

40

LATEN WE EERST DE OVERVLOEIMODI EENS BEKIJKEN



Voor het uiteindel¡jke ontwerp
experimenteren we wat met de
donkerder makende overvloei-
modi. Klik op samengevoegde
laag (de bovenste laag in het
deelvenster Lagen) om deze te
selecteren. Sleep met het gereed-
schap Rechthoekig selectiekader
een rechthoekige selectie over
twee foto's. Het is niet erg als de
selectie een deel van de ach-
tergrond meeneemt. Dupliceer
de selectie met de toetsencom-
binatie Command-J (pc: Ctrl-J¡.
De selectie verschijnt nu op een
eigen laag.

STAP ó

u4a

1

h95

l{a

ouns,ñõõ'fìQ

v.ry.: El r/ + I

F

F

Þ

OVERVLOEIMODI DIE DONKERDER MAKEN - SELECTEER EN DUPLICEER EEN GEBIED
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Wijzig de overvloeimodus van de
nieuwe laag in Kleur doordruk-
ken. De foto wordt nu niet alleen
donkerder, maar ook roder. Elke
overvloeimodus waarin het woord
'doordrukken' voorkomt, heeft dit
effect. Voor deze foto is het iets
te rood. Verminder daarom de
dekking van de laag tot 50%.Zo
vloeit de selectie over in de foto
eronder,

STAP 7
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STAP 8

Klik opnieuw op de samenge-
voegde laag om hem te selecte-
ren. Sleep nu een rechthoekige
selectie rond een ander deel van
de samengevoegde afbeelding.
Dupliceer ook dit gebied met de
toetsencombinatie Command-J
(pc: Ctrl-J) naar een eigen laag.

OVERVLOEIMODI DIE LICHTER MAKEN - SELECTEER EN DUPLICEER EEN GEBIED
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STAP 9

Wijzig de overvloeimodus van
deze nieuwe laag in een van de
lichter makende overvloeimodi, bij-
voorbeeld Kleur tegenhouden. ln

de vorige tutorial zag je het effect
van Bleken. Kleur tegenhouden
maakt nog duidelijker lichter. Elke
overvloeimodus met het woord
'tegenhouden' geeft kleuren die
al dicht tegen wit aanzitten veel
lichter weer. Verminder het effect
een beetje en stel de dekking voor
deze laag in op 55%.

42

WIJZIG DE OVERVLOEIMODUS IN KLEUR TEGENHOUDEN



Klik weer op de samengevoegde
laag en selecteer met het gereed-
schap Rechthoekig selectiekader
een ander gebied in de foto.
Dupliceer de selectie naar zijn
eigen laag. Wijzig de overvloei-
modus nu in een van de con-
trastversterkende overvloei mod i,
bijvoorbeeld lntens licht. Deze
overvloeimodi maken donkere
kleuren donkerder en lichte
kleuren lichter. Sommige, zoals
lntens licht doen dat wat nadruk-
kelijker dan andere. Zoals je ziet
zorgt lntens licht niet alleen voor
meer contrast, maar maakt het de
kleuren ook uhm... intenser.
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CONTRASTVERSTERKENDE OVERVLOEIMODI - SELECTEER EN DUPLICEER EEN GEBIED
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Hoewel de kleurgerelateerde
modi (onder in de vervolgkeuze-
lijst) allemaal met de kleuren op
de laag werken, is de modus Kleur
het populairst. Voeg een nieuwe
laag toe, sleep een rechthoekige
selectie en vul deze met een kleur.
(Kies in het menu Bewerken de
optie Vullen, en kies in de vervolg-
keuzelijst Gebruik de optie Kleur.)

ln dit geval is elke kleur geschikt,
ik koos voor R: 1ó8, G:110, B:88.
Hef de selectie op met Com-
mand-D (pc: Ctrl-D) en wijzig de
overvloeimodus van de laag in
KIeur. Deze modus beinvloedt de
kleur van de bovenste laag van
de afbeelding. Voor enig effect is

interactie met een andere kleur
nodig. De laag wordt transparant
als de onderliggende kleur wit (in
dit geval de achtergrond) of zwart
is.

STAP 11
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VOEG EEN LAAG TOE EN VUL DIE MET EEN KLEUR



Herhaal de vorige stappen nu ook eens met andere overvloeimodi. Lichtsterkte en Kleurtoon zijn zeker de
moeite waard. De modus Lichtsterkte verwijdert de kleur uit een afbeelding en geeft alleen de helderheid
weer. De foto lijkt hierdoor zwart-wit. De modus Kleurtoon is een afgeleide van de modus Kleur, maar rea-
geert iets anders op de onderliggende laag. Tot slot kopieerde ¡ktekst uit een andere afbeelding en plakte
die in deze poster.
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STAP 12
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Overvloeimodi brengen onder
andere uitkomst bij fotot met
donkere of onderbelichte
gebieden. Hier zie je een veel-
voorkomend probleem bij een
buitenportret. Het gebied onder
de ogen van de man is vergele-
ken met de rest van zijn gezicht
te schaduwrijk. Door de vorm van
voorhoofd en gezicht, kan een
hogere lichtbron de ogen niet zo
goed belichten als andere gebie-
den. Zoals gezegd, is dit een
veelvoorkomend probleem dat
we met de juiste overvloeimodus
snel verhelpen.
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HOE ENKELE EENVOUDIGE OVERVLOEIMODIJE FOTO'S VERBETEREN

Het bijzondere aan overvloeimodi is dat ze niet aan de feitelijke pixels van de foto komen. Ze verande-

ren alleen het uiterlijk van de foto op het scherm. Voor fotografen is dit geweldìg, want we willen creatief

blijven, maar tegelijkertijd ook bewerkingen uitvoeren. Overvloeimodi komen aan beide wensen tegemoet.

ln deze tutorial bekijken we hoe je met overvloeimodi enkele veelvoorkomende digitale fotoproblemen

verhelpt.

STAP 1
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STAP 2

Sleep met het gereedschap Lasso
(L) een ruime selectie rond de oog-
kassen. (Druk na het eerste oog de
Shift-toets in en voeg het tweede
oog aan de selectie toe.) Dupliceer
de selectie met de toetsencombi-
natie Command-J (pc: Ctrl-J). Het
deelvenster Lagen bevat nu twee
lagen. Wijzig de overvloeimodus
voor de bovenste laag in Bleken.
De modus Bleken maakt alles op
deze laag lichter.

Tip: met de toetsencombinatie
Option-Sh ift-S (pc: Alt-Shift-S)
schakel je nog sneller over op de
overvloeimodus Bleken.

DUPLICEER HET DONKERE GEBIED EN GEBRUIK DE MODUS BLEKEN

wJA¿t,la
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STAP 3

Ja, hij heeft nu iets weg van een
wasbeer. Als je nu stopt, heb je
iemand goed te pakken. Maar
we gaan verder. Klik met het
gereedschap Gummetje (E) op de
penseelminiatuur op de optiebalk
en kies in de penseelkiezer een
klein, zacht penseel. Sleep met
het gummetje over gebieden die
dat oplichtende effect niet nodig
hebben. Stel de dekking van de
bovenste laag in op ongeveer 50%
zodat de lagen naadloos in elkaar
overgaan.
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VERLAAG DE DEKKING OF GUM TE LICHTE GEBIEDEN WEG



Ook bij te lichte of fletse foto's
bieden overvloeimodi uitkomst.
ln deze foto is de lucht in orde,
maar ziln de gebouwen te licht.
Dupliceer eerst de achtergrond-
laag met de toetsencombinatie
Command-J (pc: Ctrl-J¡.

STAP 4
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OPEN EEN FLETSE FOTO EN DUPLICEER DE ACHTERGROND
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Wijzig de overvloeimodus van
de gedupliceerde laag in Ver-
menigvuldigen. Alles in de foto
is nu donkerder. Ben je tevreden
met het resultaat, dan mag je
het hierbij laten. Eigenlijk vind
ik de lucht nu te vezadigd en te
donker. Selecteer de lucht met het
gereedschap Toverstaf (gebru ik
de toetsencombinatie Shift-W tot
je het hebt). Houd de Shift-toets
ingedrukt en klik op overgeslagen
gebieden die je aan de selectie
wilt toevoegen.

STAP 5
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KIES VOOR VERMENIGVULDIGEN EN SELECTEER DE TE DONKERE GEBIEDEN
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SÏAP ó

Verwijder de lucht met Delete
(pc: Backspace) en hef de selectie
op met Command-D (pc: Ctrl-
D). Als het goed is, zijn alleen de
gebouwen nu wat donkerder en

hebben ze iets meer pit. Verlaag
de dekking van deze laag als je het
resultaat iets te donker vindt.

VERWIJDER DONKERE GEBIEDEN EN VERMINDER EVENTUEEL DE DEKKING

LAGEN LATEN OVERVLOEIENH00lìDs'ilIl( 2

SÏAP 7

Hier is een andere toepassing van
Vermenigvuldigen. Open zo'n
stoere, ruwe, zwarte fotolijst. ln
het midden, daar waar normaal
gesproken de foto komt, is het wit.
Selecteer nu eerst met de toet-
sencombinatie Command-A (pc:

Ctrl-A) de hele afbeelding.

48

OPEN EEN AFBEELDING MET EEN KADER EN SELECTEER ALLES



STAP 8 KOPIEER NAAR EEN FOTO EN KIES DE OVERVLOEIMODUS IN VERMENIGVULDIGEN
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Kopieer de fotolijst met de
toetsencombinatie Command-C
(pc: Ctrl-C), open een andere
afbeelding en plak de fotolijst met
de toetsencombinatie Command-
V (pc: Ctrl-V) in deze nieuwe
afbeelding. Wil je het formaat
aanpassen, kies dan in het menu
Bewerken de optie Vrije transfor-
matie. Wijzig nu de overvloeimo-
dus van de laag met de fotolijst
in Vermenigvuldigen. Photoshop
verwijdert automatisch al het wit
en alleen de zwafte lijst rond de
foto blijft over. Zonder dat je iets
selecteerde.

Het laatste probleem dat we
hier aanpakken, is een foto met
een donkere voorgrond en een
heldere lucht. Vaak voorkom je dit
probleem als je tijdens het foto-
graferen een gradueel dichtheids-
filter gebruikt. En anders gebruik
je achteraf Photoshop. Open eerst
de foto die je wilt corrigeren. ln

het voorbeeld hiernaast is de
lucht vrij helderi maar de voor-
grond eerder te donker.
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STAP 9 DONKERDERE LUCHT EN LICHTERE VOORGROND MET BEDEKKEN
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STAP 1O

Voeg boven de achtergrondlaag
een nieuwe laag toe. Klik hiervoor
onder in het deelvenster Lagen op
de knop Een nieuwe laag maken.
Kies het gereedschap Verloop (G)

en open met Return (pc: Enter)
de verloopkiezer. Deze verschijnt
daar waar de muisaanwijzer zich
bevindt. Kies in de bovenste rij het
derde verloop van links. Dit is het
standaardverloop Zwart, wit. Con-
troleer op de optiebalk of de optie
Lineair verloop is geselecteerd (de

eerste knop rechts van de verloop-
miniatuur) en sleep van boven naar
beneden een verloop over de foto.

VOEG EEN LAAG MET EEN ZWART-WITVERLOOP TOE

LAGEN LAÏEN OVERVLOEIENil00tìDs'ilil( 2

STAP 11

Weet je nog die contrastverster-
kende overvloeimodi? Die komen
hier goed van pas. Op basis van
de kleuren van het verloop laten
we de foto's nu in elkaar overlopen
Waar het verloop zwart is, wordt
de onderliggende foto donkerder;
waar het verloop wit is, wordt de
foto lichter. Wijzig de overvloeimo-
dus van de laag in Zwak licht en
verminder de dekking iets. Dit ziet
er al veel beter uit. Bij de voorste
rots verwijderde ik het verloop,
waarbij ik met een lage dekking
voor het gereedschap Gummetje
voorkwam dat de rots te licht werd

Tip: probeer ook eens de over-
vloeimodus Bedekken. Hoewel
dat hier iets te veel verzadiging
geeft, werkt het vaak goed bij het
verbeteren van kleuren.

50

KIES ZWAK LICHT EN PROBEER OOK EENS DE MODUS BEDEKKEN
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STAP 12

Hier zie je een volledig ander voorbeeld van hoe je foto's verbetert met de overvloeimodi Bedekken of Zwak
licht. Open een foto en een afbeelding met structuur. Gebruik iets wat je op internet vond, maak iets in Pho-
toshop of fotografeer eventueel een muur. Kopieer en plak de structuur in de foto. Wijzig de overvloeimodus
van de laag met de structuur in Bedekken (of Zwak licht). Dit geeft de foto een versleten en verouderd effect.
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KOPIEER EEN STRUCTUUR EN KIES DE OVERVLOEIMODUS BEDEKKEN
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H0ll...

Klik op de laag om deze te selecteren, klik vervolgens linksboven in het deelvenster Lagen op de
vervolgkeuzelijst met overvloeimodi en kies een overvloeimodus.

Klik op de laag waarvan je de overvloeimodus wilt wijzigen en blader vervolgens met de toetsen-
combinatie Shift-+ (plusteken) door het vervolgkeuzemenu. Met de toetsencombinatie Shift- -

(minteken) ga je de andere kant op.

Dubbelklik in het deelvenster Lagen op de betreffende laag

Gebruik de toetsencombinatie Option-Shift-M (pc: Alt-Sh ift-M).

Gebruik de toetsencombinatie Option-Shift-S (pc: Alt-Shift-S).

Gebru ik de toetsencombinatie Option-Shift-F (pc: Aìt-Shift-F).

Typ het eerste nummer van de gewenste instelling voor de laagdekking, bijvoorbeeld 5 voor 50%

Typ voor bijvoorbeeld 35% snel het getal 35. (Deze toepassing werkt overigens alleen als op de
optiebalk geen gereedschap actief is dat een procentinstelling heeft.)
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lnmiddels weet je hoe nuttig lagen zijn bij

het bewerken van foto's. Tot nu toe werkten

we alleen met gewone lagen, maar Photo-

shop biedt ook zogeheten aanpassingslagen

Dit is een ander type laag dat een enorme

impact heeft op de wereld van fotobewer-

king, aangezien je foto's hiermee op een

niet-destructieve manier kunt bewerken. En

omdat de bewerkingen niet automatisch op

de hele foto worden toegepast, is het zelfs

mogelijk delen van een foto te bewerken.

Aanpassingslagen bieden geweldige moge-

lijkheden en zijn comfortabel in het gebruik.
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Waarom zijn aanpassingslagen nu zo geweldig? Stel, je wilt een foto omzetten in zwart-wit. Je kunt dan

natuurlijk in het menu Afbeelding onder Aanpassingen de optie Zwart-wit kiezen. Alleen is de foto daarna

permanent gewijzigd. Zodra je het bestand opslaat, ben je de kleurenfoto voorgoed kwijt. De meeste

aanpassingen die je in het submenu Aanpassingen vindt, zijn ook beschikbaar als aanpassingslaag. Deze

lagen voeren exaa dezelfde bewerking uit, maar doen dat op een afzonderlijke laag.Zo kun je op elk

moment de originele foto terughalen en is het geen punt als je achteraf de instellingen nog wilt aanpassen

SÏAP 1

Aanpassingslagen bieden onge-
loofl ijk veel bewerkingsmogelijk-
heden. We beginnen hier met
het wijzigen van de kleur van een
object in een foto. Open een foto
waarop iets staat waarvan je de
kleur wilt veranderen.

Opmerking: misschien wil je
dezelfde foto gebruiken. Je vindt
hem op de in de inleiding van dit
boek genoemde website.
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Kies in het menu Afbeelding de
optie Aanpassingen. Zie je al die
opties? Dat zijn de verschillende
kleur- en kleurtooncorrecties in
Photoshop. Wanneer je een van
deze opties in het menu toepast,
breng je daarmee een perma-
nente wijziging in de afbeelding
aan. Dit betekent dat je bij een
vergissing flink wat stappen
terug moet om de aangebrachte
aanpassing uit de afbeelding te
verwijderen of te veranderen.

STAP 2
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Modus

XL
*M

trU
XB
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Heldo¡heid/contrast...
N¡veaus...
Curuen..,
Bel¡cht¡ng-..

NÞgatlef
Waard€n beperken,..
Ðrempel...
Verloop toewùzan...

Schaduw€n/hooglichten...
HDR-kleuninten.-.
Våilatier...

M¡nder verzadiging
Xleur afstemmên...
Kleur veruan9 Ên.,.
Egaliseren

Automat¡schet¡nten ô*L
Autocontrast lôtrL
Automat¡s(hekleuren ô*B

Afbeeld¡ngsg¡oone.,. \*l
Canvâsgroott€.,. \XC
Afbeeld¡nq rot€ren >
Uiisn¡jden
Verkle¡nen...

Dupliceren...
Af beeld¡ng toepassen.-.

Ceqeverssetr !¡cp¿seÉiì..

L€vendigheid,..
Kleudoon/ve¡zåd¡91n9...
kleùrbâìån!...
zwan-wit,..
Fotofilter...
Kanaalmix€r...
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Laten we dat submenu Aanpas-
singen eens vergelijken met het
deelvenster Aanpassingen. Dit
deelvenster bestaat overigens
sinds versie CS4. ls het deelven-
ster momenteel niet zichtbaar,
kies dan in het menu Venster de
optie Aanpassingen. Boven in het
deelvenster verschijnt steeds de
naam van de kleine knop (inder-

daad, erg kleine knoppen) waar
je op dat moment de muisaan-
wijzer over beweegt. Zie je dat
het vrijwel dezelfde aanpassingen
zijn als in het submenu Aanpas-
singen? Het grote verschil is dat
de aanpassingslaag die je via dit
deelvenster maakt, altijd nog te
wijzigen is.

STAP 3

Aupassånfleß-
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> VoDrint¡ell¡*g€nCuryen

Þ Yoorinrtellingen Selichr¡ng

Þ Voorinrttllingen Kleúnoonlurad¡g¡n!

> Voorin$€lling€n ¿wÀrt-wit

> Volr¡riletl¡nger K¿n¡¿læixer

> Voorinrt€ll¡eg€r Selectiæ tleur
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STAP 4

Klik nu je hier toch bent eens op
de knop Kleurtoon/vezadiging
(de tweede optie van links in de
middelste rij). Photoshop past het
deelvenster automatisch aan en

laat de opties voor Kleurtoon/ver-
zadiging zien. We veranderen niet
alle kleuren, maar eerst alleen het
blauw in de foto. Kies in de ver-
volgkeuzelijst boven de schuifrege-
laars de optie Blauwe tinten. Alle
wijzigingen die we nu aanbrengen
hebben alleen betrekking op de
blauwe tinten. Sleep de schuifre-
gelaar Kleurtoon naar -135. Alle
blauwe objecten worden groen.

VOEG EEN KLEURTOON/VERZADIGI NG-AAN PASSI NG TOE
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STAP 5

Kijk nu eens in het deelvenster
Lagen. Boven de achtergrond zie
je een nieuwe laag; de aanpas-
singslaag. Je voerde de aanpas-
sing alleen op die nieuwe laag en

niet op de originele {oto uit. Als je
de miniatuur van de achtergrond-
laag goed bekijkt, zie je dat het
midden daar nog steeds blauw is

en niet groen zoals de foto in het
docu mentven ster.

5ó

BEKIJK DE NIEUWE LAAG IN HET DEELVENSTER LAGEN



Aanpassingslagen werken vrijwel
hetzelfde als gewone lagen.Ze
hebben een dekkingsinstel-
ling, je mag ze hernoemen en je
kunt ze zelfs verbergen. Probeer
maar eens. Je kunt dit natuurlijk
gewoon in het deelvenster Lagen
doen, maar je mag ook het deel-
venster Aanpassingen gebruiken.
Klik op het oogpictogram, onder
in het deelvenster Aanpassin-
gen. De originele foto, die in

het deelvenster Lagen onder de
aanpassingslaag staat, is nu weer
zichtbaar; inclusief het originele
blauw.

STAP ó
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VERBERG DE AANPASSINGSLAAG EN BEKIJK HET ORIGINEEL
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Stel dat je klaar bent. Kies dan
in het menu Bestand de optie
Opslaan als en sla de afbeelding
op als PSD-bestand. Stel je nu

voor dat je deze afbeelding aan

een klant laat zien en die zegt
dat ze liever rood in het midden
zou zien. Dan open je eenvoudig
het PSD-bestand en dubbelklik je
in het deelvenster Lagen op de
miniatuur van de aanpassingslaag.
Het deelvenster Aanpassingen
verschijnt dan in beeld, inclusief
de laatst gebruikte instellingen.
Met de schuifregelaars pas je
eenvoudig de instellingen aan.
Dat is alles. Met aanpassingslagen
heb je altijd een nooduitgang en
kun je de instellingen altijd nog
bijstellen.

STAP 7
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Wat je in de vorige tutorial hebt deed, is natuurlijk briljant. Je kunt bewerkingen op een later moment
alsnog ongedaan maken. Maar dat'alles of niets'-aspect van aanpassingslagen heeft tegelijkeftijd ook
een nadeel. Stel, dat je een landschapsfoto met een geweldige lucht maar een iets te donkere voorgrond
hebt. Je kunt de voorgrond natuurlijk lichter maken met een aanpassingslaag Niveaus, maar dan wordt de
lucht ook lichter en dat is niet de bedoeling. Het mooie van aanpassingslagen is dat je er ook bepaalde
gebieden in een foto mee kunt bewerken, zonder de foto in zijn geheel te beïnvloeden.

STAP 1

Open een foto die deels in orde
is, maar waarin bepaalde gebie-
den wel wat opgeknapt mogen
worden. ln deze landschapsfoto is

de schuur vergeleken met de rest
van de foto te donker.
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Klik in het deelvenster Aanpassin-
gen op de knop Niveaus (tweede
knop van links in de bovenste
rij). Sleep de witte schuifregelaar
onder het histogram naar links.
Alles in de foto wordt nu lichter.
Op deze manier raken de wolken
zelfs vrij veel details kwijt. Maar
dat lossen we op. Klik onder in
het deelvenster Aanpassingen op
het prullenbakje om de aanpas-
sing te annuleren.

STAP 2
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VOEG EEN AANPASSINGSLAAG NIVEAUS TOE VOOR DE VOORGROND
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Je zag wat er gebeurde als je de
Niveaus-aanpassing op de hele
foto toepast. Selecteer daarom
met het gereedschap Snelle selec-
tie (W) de schuur en daarmee het
gebied dat je lichter wilt maken.

Opmerking: vergeet niet dat ik
een video heb gemaakt waarin ik
uitleg hoe selecties werken. (Dit is

immers een boek over lagen.) Kijk
op www.kel bytrain in g.com/books/
layerscs5.

STAP 3

[00]¿DsTUtt 3AANPASSINGSLAGEN

SELECTEER HET GEBIED DAT JE LICHTER WILT MAKEN



STAP 4

Klik in het deelvenster Aanpassin-
gen nogmaals op de knop Niveaus
Sleep opnieuw de witte schuifre-
gelaar naar links. lk sleepte hier tot
de waarde 178.Zieje dat alleen
de schuur die je in de vorige stap
selecteerde nu lichter wordt? De
lucht blijft zoals hij was.

WIJZIG MET EEN AANPASSINGSLAAG NIVEAUS ALLEEN HET GESELECTEERDE GEBIED
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STAP 5

Hoe gebeurde dit? Wat is het
geheim? Kijk eens naar die kleine
wit met zwarte miniatuur naast
de laagminiatuur van de aanpas-
singslaag Niveaus. Dit is een
laagmasker (rood omcirkeld in de
afbeelding). Toen we in de vorige
tutorial de kleur aanpasten met
een Kleurtoon/vezadiging-aanpas-
sing, was dat laagmasker helemaal
wit. ln de a{beelding hiernaast zie
je links het deelvenster Lagen van
de vorige tutorial en rechts die van
deze tutorial. Het laagmasker links
is helemaal wit, maar in het laag-
masker rechts is alleen het gebied
dat we selecteerden wit.

óo

KIJK EENS NAAR HET KLEINE PICTOGRAM NAAST DE LAAGMINIATUUR



Het belangrijkste wat je hier moet
onthouden, is dat het wel degelijk
uitmaakt welke kleur (zwart of wit)
je in de miniatuur ziet. ls de laag-
miniatuur volledig wit, dan weet
je dat de aanpassingslaag effect
heeft op de hele afbeelding. Daar
waar zwarte gebieden in de minia-
tuur zichtbaar zijn, wordt het effect
van de aanpassingslaag verbor-
gen en schijnt de onderliggende,
originele foto door de laag heen.
Het zwart in de miniatuur bedekt
de lucht en de bodem waaryan
je de originele versie (de achter-
grondlaag) ziet. De Niveaus-aan-
passing wordt alleen toegepast
op dat wat wit is, in dit geval de
schuur die we selecteerden.

STAP ó ZWART VERBERGT AANPASSINGEN EN LAAT DE ONDERLIGGENDE LAAG ZIEN

61

STAP 7

Klik op het oogpictogram links van de aanpassingslaag Niveaus om de bewerking te verbergen en de originele
foto te bekijken. Maak de aanpassing weer zichtbaar door nogmaals op dezelfde plek te klikken.
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VERGELIJK HET EFFECT
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Je weet inmiddels dat aanpassingslagen afzonderlijke lagen zijn en dat je ze op de gehele foto, maar ook

een deel ervan kunt toepassen. Je weet nu ook hoe je met een selectie bepaalt welke gebieden de aan-

passingslaag beïnvloedt. Er is nog een fantastische, flexibele mogelijkheid waarmee je aanpassingslagen

kunt bewerken: penselen. Selecties zijn geweldig, maar penselen bieden ultieme flexibiliteit. Met een

penseel pas je een aanpassing heel nauwkeurig toe. ln plaats van een selectie te vullen met zwart, maak je

de gebieden die je wilt aanpassen rechtstreeks zwart met het penseel. Het principe is gelijk, alleen heb je

nu veel meer controle en is de werkwijze ook veel eenvoudiger.

STAP 1

Open een foto waarin een bepaald
gebied wat verbetering vraagt. ln

deze foto zijn de baby en de vrouw
vrij donker en komen daardoor
nauwelijks van de voorgrond.

Tip: ik gebruik hier een foto met
mensen, maar met een land-
schapsfoto werkt het net zo goed.
Bijvoorbeeld de eerder gebruikte
foto met donkere gebieden in de
voorgrond.



Deze keer maken we de vrouw en
de baby lichter met een Curven-
aanpassingslaag. Klik in het
deelvenster Aanpassingen op de
knop Curven (de derde knop op
de bovenste rij). Druk vervolgens
halverwege de diagonale lijn (de

curve) de muisknop in en sleep
omhoog en naar links. Omdat je
dit achteraf nog kunt aanpassen,
is het niet erg als je nu niet zeker
weet hoe ver je omhoog moet
slepen. ln het deelvenster Lagen
zie je nu boven de achtergrond-
laag de nieuwe aanpassingslaag.

STAP 2
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Deze aanpassing maakt de hele
foto lichter. Maar eigenlijk ging
het alleen om de vrouw en de
baby, de rest van de foto was
al in orde. Met een zwart pen-
seel herstellen we de onterecht
gewijzigde achterg rondgebieden,
zodat daar de oorspronkelijke foto
weer zichtbaar wordt. Klik met het
gereedschap Penseel (B) op de
penseelminiatuur op de optiebalk
en kies een middelgroot, zacht
penseel. Controleer of zwaft
als voorgrondkleur is ingesteld.
(Wissel met de X-toets de voor-
en achtergrondkleur als zwart op
dit moment als achtergrondkleur
is ingesteld.)

Tip: vergeet die video over het
gebruik van penselen niet. lk
noemde hem al in de inleiding
van dit boek.

SÏAP 3
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BEN JE EENMAAL MET AANPASSINGSLAGEN BEGONNEN, DAN IS HET MAAR LASTIG STOPPEN

Geloof me, zodra je aan de slag gaat met aanpassingslagen, gaat er een wereld vol creatieve mogelijkhe-

den voor je open. Eigenlijk krijg je bij alle correcties en verbeteringen aan foto's te maken met dat sub-

menu Aanpassingen onder het menu Afbeelding. Dan kun je net zo goed een aanpassingslaag gebruiken

in plaats van dat submenu. Hier volgen wat snelle voorbeelden van aanpassingslagen.

IDEE.I

Waarschijnlijk is de aanpassing
Zwart-wit in het deelvenster
Aanpassingen (vierde knop in de
tweede rij) de snelste methode
om een zwart-witfoto te maken.
Klik op de knop Zwart-wit en
Photoshop verwijdert alle kleur.
Met de schuifregelaars maak je
de betreffende kleuren lichter of
donkerder. Stel dat ik de schuifre-
gelaar Groen naar links sleep, dan
worden de bomen donkerder (ze

waren immers groen). Sleep ik naar
rechts, dan worden ze lichter.
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Wil je dat bekende ouderwetse
sepia-effect, markeer dan boven
in het deelvenster Aanpassin-
gen Zwart-wit het selectievakje
Kleurtint. Zo krilgT de foto iets
kleur. Via het kleurvakje rechts
van het selectievakje wijzig je de
intensiteit van de kleur en eventu-
eel ook de kleur zel{.

IDEE2
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Voeg de zwart-witaanpassing toe
als aanpassingslaag, net zoals we
in het eerste voorbeeld zonder
kleur deden. ln het deelvenster
Lagen verschijnt nu de aanpas-
singslaag. Vergeet niet dat deze
laag dezelfde mogelijkheden
biedt als een gewone laag. Je
kunt dus probleemloos de dek-
king of overvloeimodus aanpas-
sen. Kies nu voor deze aanpas-
singslaag de overvloeimodus
Bedekken. Het resultaat is een
semi-verzadigde foto met een
veel ruigere uitstraling. Een effect
dat perfect past bij sportfoto's
en karakter¡stieke portretten. Het
is minder geschikt voor puppy's,
kinderen en foto's die geborgen-
heid en warmte uitstralen.

IDEE 3

vrgL Êl ,/ + ¡ w,L¡.@

h-ú¡

G

tvÉIt

F

€rt.Etø.J n¡l

AANPASSINCSLAGEN

GRUIZIG SEMI-ZWARTWIT



z
f,
o

U
zo
I:o
Fo
o

IDEE 4A

Dit is een van mijn favoriete aan-
passingen. Misschien ben je Leven-
digheid al eens tegengekomen
in Camera Raw of in Photoshop
Lightroom. Het is een fantastische
manier om kleuren te laten knallen.
En het mooie is, dat deze aanpas-
sing alleen kleuren verbetert die
het nodig hebben. Huidtinten en
kleuren die al behoorlijk verzadigd
zijn, worden met rust gelaten.

INTENSERE KLEURVERZADIGING

AANPASSINGSLAGEN[O0tìDsluI( 3

IDEE 48

Je ziet dat Levendigheid de kleu-
ren van de kleding flink oppepte,
maar de huidtinten niet aantaste.
Vergelijk dat eens met de aanpas-
sing Verzadiging. (Dat moesten we
gebruiken toen Levendigheid nog
niet bestond.) Met veaadiging lijkt
het of iedereen op de foto net iets
te lang in de zon heeft gezeten en
de andere kleuren worden ietwat
clownesk.

ó8

STAP TWEE: LEVENDIGHEID EN VERZADIGING



Het aanbrengen van kleuraccen-
ten in een zwart-witfoto is een
andere populaire techniek. Het
levert een indrukwekkend effect
op dat het onderwerp volop in de
aandacht zeLZer een kleurenfoto
om in zwart-wit (zoals in het eerste
voorbeeld) en teken dan met een
zwaft penseel over de gebie-
den die je in kleur wilt zien. Zo
halen we hier de kleuren van het
boeket terug. lk ben dol op deze
techniekl

IDEE 5
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SELECTIEF KLEUR TERUGHALEN
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Gebruik de aanpassingslaag
Fotofilter als je de sfeer en uitstra-
ling van een foto wilt veranderen.
De aanpassingslaag bootst het
effect na van traditionele lensfil-
ters waarmee foto's een warmere
of juist koelere uitstraling krijgen.
Open een foto die wat extra's kan
gebruiken en voeg de aanpas-
sin gslaag Fotofilter toe. Versterk
met een van de warme filters het
effect van dat prachtige ochtend-
licht.

IDEE ó
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IDEET

Naast een warm filter, kun je voor
de aanpassing Fotofilter natuurlijk
ook een koel filter kiezen. Dit heeft
het tegenovergestelde effect van
een warm filter. De foto krijgt nu
juist een koele uitstraling. HÌer
veranderde het filter de warme
sfeer in de foto zodanig, dat het
lijkt alsof de foto op een kille dag
werd gemaakt.

GEBRUIK EEN KOEL FILTER VOOR HET TEGENOVERGESTELDE EFFECT
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IDEE 8

Wat dacht je van een retro-effect.
Voeg eerst een aanpassingslaag
Kleurtoon/vezadiging toe en ver-
laag Verzadiging tot ongeveer -50
om wat kleur uit de foto te halen.
Voeg dan een aanpassingslaag
Kleurbalans toe. Laat Tint op Mid-
dentonen staan en sleep de onder-
ste schuifregelaar richting Geel
voor dat gouden effect. Sleep de
middelste sch u ifregelaar rich-
ting Groen voor een verouderde
uitstraling. Staan er mensen op de
foto, sleep dan nog de bovenste
schuifregelaar richting Rood en
haal wat kleur terug in de huid-
tinten. Markeer het keuzerondje
Schaduwen, sleep de middelste
schuifregelaar richting Groen tot
+12 en de onderste richting Blauw
tot +18.
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Open een foto met een licht- of
kleurprobleem. Deze techniek
werkt het beste als je meerdere
foto's met hetzelfde probleem
hebt. Hier veroozaakte de geko-
zen witbalansinstelling in combi-
natie met het aanwezige licht een
geelgroene waas.

fxmØHñ
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AANPASSINGSLAGEN ZIJN NIET ALLEEN FLEXIBEL, MAAR BESPAREN JE OOK NOG EENS TIJD

lk ben dol op mogelijkheden die me tijd besparen. Tot nu toe liet ik zien dat aanpassingslagen fan-

tastisch, geweldig, flexibel en dergelijke zijn. Maar het wordt nog mooier. Je ontdekt nu hoe je met

aanpassingslagen zeeen van tijd bespaart bij het bewerken van meerdere foto's die je onder dezelfde

omstandigheden maakte.

STAP 1

AANPASSINGSLAGEN
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STAP 2

Klik in het deelvenster Aanpas-
singen op de knop Curven voor
een aanpassingslaag. We geven
de foto eerst wat meer pit. Plaats
de muisaanwijzer op de onderste
helft van de curve en sleep omlaag
(zie afbeelding). Sleep vervolgens
de bovenste helft van de curve
omhoog. Met deze klassieke
S-curve breng je meer contrast in

de foto.

VOEG EEN AANPASSINGSLAAG CURVEN TOE
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STAP 3

Met het grijspuntpipet (rood
omcirkeld in de afbeelding) lossen
we het kleurzweemprobleem op.
Selecteer het pipet en klik daar-
mee in de foto op iets wat grijs
zou moeten zijn. Hoewel je het
niet zou zeggen, weet ik dat het
blad waar de tubes op staan grijs
is. Daar klik ik op. Op basis hiervan
brengt de aanpassing Curven de
kleuren in de foto in balans en ziet
alles er direct veel beter uit.
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SLA DE AANPASSING CURVEN OP ALS VOORINSTELLING

Sla deze aanpassing op als voor-
instelling, zodat je deze ook op
andere foto's kunt toepassen. Kìik

rechtsboven in het deelvenster
Aanpassingen op het omlaag wij-
zende pijltje en kies in het menu
de optie Voorinstelling curven
opslaan. Geef de voorinstelling
een passende naam en klik op
Opslaan.

uo0t¡Dst'IIl( 3

Je hebt nu één foto bijgewerkt.
Maar we maakten meer foto's
onder exact dezelfde lichtomstan-
digheden. Gelukkig hoef je deze
bewerking niet op elke foto afzon-
derlijk uit te voeren. We hebben
immers een voorinstelling binnen
handbereik. Open de andere
foto's uit de serie. Ook hier zie je
de kleurzweem en het gebrek aan

contrast.

STAP 5
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Ga voor een van de foto's naar het deelvensterAanpassingen. Klik in de onderste helft van het deelvenster op
het naar rechts wijzende pijltje links van Voorinstellingen Curven. Zoek in de lijst de zojuist gemaakte voorin-
stelling en klik erop. Photoshop past exact dezelfde curvenaanpassing op de foto toe. Met een kl¡k werkte je
de foto bij. Doe hetzelfde voor de andere foto.
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Blader meteen naar stap 2 als je
het met me eens bent dat een
enkele kopielaag een afbeel-
dingsbestand al duidelijk groter
maakt. Geloof je me niet, dan is
hier een snelle test. Open een
foto vanaf je camera. lk fotogra-
feer met een 1O-megapixelcamera
in RAW-modus. Hier zie je een
voorbeeld, rechtstreeks geopend
in Photoshop. De oorspronkelijke
foto met één laag, sloeg ik op het
bureaublad op. Toen dupliceerde
ik met Command-J (pc: Ctrl-J) de
achtergrondlaag en sloeg een
tweede versie van het bestand
op. En toen vergeleek ik ze. Het
tweede bestand met de gekopi-
eerde laag is maarliefst 22,4 Mb
groter dan de afbeelding met
maar één laag. Overtuigd?

fx g ØD il
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ZELFS ZONDER DAT JE IETS DOET IS EEN AANPASSINGSLAAG AL NUTTIG

lkword nu even wattechnisch, maar het is voor je eigen bestwil. De informatie die ik je nu geef, helpt je op

den duur bij je creativiteit. Je merkt vanzelf wel wat ik bedoel. Tijdens het werken met gelaagde documen-

ten dupliceer je regelmatig lagen en kies je overvloeimodi alsVermenigvuldigen en Bedekken, netzoals

we in hoofdstuk 2 deden. Vervolgens gum je bepaalde gebieden van die gedupliceerde laag weg. (Bij

voorkeur gebruik je natuurlijk laagmaskers, waar je in het volgende hoofdstuk meer over leest.) En nu komt

het: zodra je die laag dupliceert, neemt de afbeelding tweemaal zoveel ruimte op de harde schijf van je

computer in beslag dan daarvoor.

STAP 1
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STAP 2

Open een foto die baat heeft bij
een van de in hoofdstuk 2 bespro-
ken overvloeimodi (Bleken of
Vermenigvuldigen). lk gebruik hier
dezelfde foto met wolkenkrabbers
en blauwe lucht. Je herinnert je
vast nog wel dat we met de over-
vloeimodus Vermenigvuldigen de
gebouwen wat donkerder maakten

OPEN EEN FOTO DIE BAAT HEEFT BIJ EEN OVERVLOEIMODUS
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STAP 3

Klik in het deelvenster Aanpas-
singen op de knop Niveaus of op
de knop Curven voor een aanpas-
singslaag boven de achtergrond-
laag. Aangezien we de instellingen
verder niet wijzigen, maakt het niet
uit welke aanpassingslaag je kiest.
Voeg eenvoudigweg een aanpas-
singslaag toe en pas de instellin-
gen ervan n¡et aan.
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VOEG EEN AANPASSINGSLAAG NIVEAUS OF CURVEN TOE



Wijzig de overvloeimodus van
de gekozen aanpassingslaag in
Vermenigvuldigen. Hiermee wordt
de hele afbeelding op je beeld-
scherm donkerder. Deze wijziging
levert precies hetzelfde effect op
als wanneer je de achtergrondlaag
dupliceert en de overvloeimodus
wijzigt in Vermenigvuldigen, zoals
we in hoofdstuk 2 deden.

STAP 4
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WIJZIG DE OVERVLOEIMODUS VAN DE AANPASSINGSLAAG IN VERMENIGVULDIGEN
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Selecteer met je favoriete
selectiegereedschap de lucht.
Zorg dat de voorgrondkleur is
ingesteld op zwart en gebruik
de toetsencombinatie Option-
Delete (pc: Alt-Backspace) om de
selectie te vullen met zwart. Sla
je het bestand nu op, dan is dit
PSD-bestand aanmerkelijk kleiner
dan wanneer het twee lagen
zou hebben. En een kleinere
bestandsgrootte betekent meer
beschikbare sch ij{ruimte, meer
RAM-geheugen en een snellere
verwerkingskracht.

STAP 5
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H0li...

Net zoals je dat bij elke andere laag doet: gebruik de toetsencombinatie Command-J (pc: Ctrl-J).

Klik onder in het deelvenster Aanpassingen op de knop Herstel (de tweede knop van rechts).

Klik onder in het deelvenster Aanpassingen o{ links van de aanpasslngslaag in het deelvenster
Lagen op het oogpictogram en schakel zo de aanpassingen in en uit.

Gebruik de D-toets om de voorgrond- en achtergrondkleuren te herstellen. De voorgrondkleur is
weer zwart en de achtergrondkleur is wit. Bij een aanpassingslaag kun je dit omkeren.

Stel de standaardvoorgrondkleur (zwart) in door op de D-toets te drukken of open onder in de
gereedschapsset de kleurkiezer en kies een andere kleur. Vul het laagmasker of de selectie vervol-
gens met de toetsencombinatie Option-Delete (pc: Alt-Backspace) met die kleur.

Stel de standaardachtergrondkleur (wit) in door op de D-toets te drukken of open onder in de
gereedschapsset de kleurkiezer en kies een andere kleur. Vul het laagmasker of de selectie vervol-
gens met de toetsencombinatie Command-Delete (pc: Ctrl-Backspace) met die kleur.
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lk begin deze inleiding met een boude

bewering. Overigens, als er één inleiding in

dit boek is die je beslist moet lezen, is deze

het wel. Goed, ben je klaar voor mijn boude

bewering? Anders wacht ik nog wel even,

geen probleem. Oké, laat ik het nu maar

zeggen voordat je me irritant vindt. Hier is

het: je weet al wat laagmaskers zijn. Yep, als

je hoofdstuk 3 hebt doorgenomen en snapt

wat je met aanpassingslagen kunt doen,

weet je inmiddels ook alles over laagmas-

kers. Heb je hoofdstuk 3 overgeslagen, dan

neem ik mijn boude uitspraak terug. Je hebt

dan nog geen idee wat laagmaskers zijn.

Neem in dat geval eerst hoofdstuk 3 door.

Waarom? Omdat laagmaskers een van de

belangrijkste technieken is op het gebied

van lagen. Veel mensen proberen het onder-

werp te vermijden. Maar weet je eenmaal

hoe ze werken, dan snap je niet hoe je ooit

zonder kon.

fx Øfr
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LAAGMASKERS
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MET LAAGMASKERS WIS JE GEBIEDEN OP NIET-DESTRUCTIEVE WIJZE EN MAAK JE DE

ONDERLIGGENDE LAAG ZICHTBAAR

Lees voorjeverdergaateerstdeinleidingopdevorigepagina,alsjedatnogniethadgedaan. lkdoedaar

namelijk een belangrijke uitspraak. Sla je de inleiding over, dan is de rest van dit hoofdstuk niet dat wat het

had kunnen zijn. Lees echt eerst die inleiding. lk wacht wel. Mooi, daar ben je weer. lk wed dat je nu heel

anders tegen laagmaskers aankijkt. ln de inleiding zeg ik dat je al weet wat maskerlagen zijn. Dat is ook zo!

Weet je nog dat in hoofdstuk 3 naast elke aanpassingslaagminiatuur een witte miniatuur verscheen? Dat ìs

een laagmasker. Aanpassingslagen krijgen automatisch een laagmasker. ln dit hoofdstuk ontdek je dat dit

niet voor gewone lagen geldt. Gelukkig is hetzelfde effect maar één klik verwijderd.

STAP 1

Laagmaskers komen vooral goed
tot hun recht bij bestanden met
minstens twee lagen. Open twee
afbeeldingen die je wilt combine-
ren. Of download de twee afbeel-
dingen die ik hier gebruik. ln de
inleiding van dit boek lees je waar
je moet zijn.
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Houd de Shift-toets ingedrukt
terwijl je met het gereedschap
Verplaatsen (V) de ene foto op
het document met de andere foto
sleept. (Met de Shift-toets zet je
de foto's in een rechte lijn onder
elkaar.) lk sleepte hier de foto met
de voetballer op de foto met het
voetbalveld. Het document met
het voetbalveld heeft nu twee
lagen. Sluit na het slepen de ori-
ginele foto met de voetballer. We
werken verder met het tweelagig
document.

STAP 2
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COMBINEER DE AFBEELDINGEN IN EEN DOCUMENT
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Omdat laagmaskers nauw samen-
werken met selecties, selecteren
we nu eerst de jongen. Klik op de
bovenste laag en kies in het menu
Selecteren de optie Kleurbereik.
Stel de waarde bij Overeenkomst
in op 20. Klik een keer op het
oranje shirt. (De muisaanwijzer
heeft nu overigens de vorm van
een pipet.) Photoshop maakt in
Kleurbereik selecties op basis van
kleur. Toch is nu nog niet het hele
shirt geselecteerd. Houd de Shift-
toets ingedrukt om de selectie uit
te breiden en klik op de overge-
slagen gebieden. Blijf uit de buurt
van alles wat blauw is (de rand van
de sokken en de lucht). Klik tot
slot op OK.

STAP 3
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STAP 4

Als je een laagmasker toevoegt
terwijl een gebied is geselecteerd,
weet Photoshop dat je de selectie
zichtbaar wilt houden en al het
andere wilt verbergen. Hier zal de
selecteerde voetbal ler zichtbaar
blijven en verdwijnt de rest van
de {oto uit beeld. Toch? Probeer
maar. Controleer of de bovenste
laag geselecteerd is en klik onder
in het deelvenster Lagen op de
knop Laagmasker (omcirkeld in

de afbeelding). De blauwe lucht
verdwijnt, maar de jongen is nog
in beeld.

VOEG EEN LAAGMASKER TOE OM DE ACHTERGROND TE VERBERGEN
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Norma/e laag met maskerAanpassingslaag met masker

LAAGMASKERSH00trDsfut{ 4

STAP 5

Toen je op de knop Laagmasker
toevoegen klikte, plaatste Photo-
shop in het deelvenster Lagen een
kleine witte miniatuur naast de
laagminiatuur. Dit is een laagmas-
ker. En het ziet er net zo uit als de
miniatuur bij een aanpassingslaag.
Het enige verschil is dat je een
laagmasker handmatig aan een
gewone laag toevoegt. Maar voor
de rest zijn ze hetzelfde en werken
ze ook hetzelfde.
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AANPASSINGSLAGEN EN NORMALE LAGEN GEBRUIKEN BEIDE LAAGMASKERS



Bij laagmaskers draait alles om
zwart en wit. Bekijk de miniatuur
van het laagmasker eens. ln het
wit herken je de laag met de voet-
baller (de laag met het laagmas-
ker): Daar waar het masker zwart
is, zie je in het document de laag
die onder de laag met de speler
staat (het stadion in dit geval). Dat
is het belangrijkste om bij laag-
maskers te onthouden: zwart en
wit. Wit laat zien wat op de laag
met het laagmasker staat. Zwart
verbergt die laag en toont de laag
onder de laag met het laagmasker.
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WIT LAAT DE BOVENSTE LAAG ZIEN, ZWART DE ONDERLIGGENDE
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Je zou je ook kunnen inbeelden
dat het masker over de laag ligt.
ln het deelvenster Lagen staan ze
weliswaar naast elkaaç maar als je
het laagmasker op de miniatuur
met de afbeelding zou leggen,
zou het perfect passen. Alsof het
een soort mal is die je met een
schaar uitknipt. Het wit is de vorm
die je wilt overhouden. Het zwart
knip je weg en daar waar je zwart
wegknipte, wordt de laag onder
de voetba ller zichtbaar.

STAP 7
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HET LIJKEN VERSCHILLENDE OBJECTEN, MAAR ZE LIGGEN BOVEN ELKAAR
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STAP 8

Het grootste voordeel van laag-
maskers is dat niets permanent is.

Het lijkt alsof we de lucht rond de
jongen weghaalden, maar hij is
er nog steeds. Kijk maar naar de
laagminiatuur. Die is nog precies
hetzelfde. Er is niets gewist, alleen
verborgen. Laagmaskers zijn
niet-destructief en je hebt altijd
een nooduitgang. Klik voor een
snelle demonstratie op de minia-
tuur van het laagmasker (niet die
van de laag zelf). Kies vervolgens
in het menu Bewerken de optie
Vullen. Kies in de vervolgkeuzelijst
Gebruik de optie Wit en klik op
OK. Zo vu I je het masker weer met
wit. Alles is weer zoals het was.
Alsof er niets is gebeurd.

MET LAAGMASKERS IS NIETS DEFINITIEF

LAAGMASKERSIl00I¡Ds'rur 4

STAP 9

Kies in het menu Bewerken de
optie Ongedaan maken Vullen
zodat je weer een zwart-witmasker
hebt. Zoom je nu in, dan zie je dat
in de selectie van stap 3 enkele
gebieden werden overgeslagen.
Dat lossen we op. Zoals je weet,
zijn laagmaskers alleen in zwart en
wit geinteresseerd en het maakt
ze niets uit hoe dat zwart en wit in

het masker komt. Je weet al hoe je
van een selectie een masker maakt,
daarom gebruiken we nu een
penseel. Dat biedt meer flexibili-
teit. Kl¡k op de laagmaskerminia-
tuur, druk op de B-toets voor het
gereedschap Penseel en kies een
klein, zacht penseel. Stel de voor-
grondkleur in op wit en teken over
de overgeslagen gebieden om ze

aan het maskertoe te voegen.
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VERFIJN HET LAAGMASKER MET HET PENSEEL



Hier werd ik iets te enthousiast
met het witte penseel. lk haalde
niet alleen de onbedoeld over-
geslagen gebieden terug, maar
bracht ook weer delen van de
lucht in beeld. Geen probleem.
Stel de voorgrondkleur in op zwart
en teken in het masker over de
gebieden die je weer wilt ver-
bergen zodat het stadion weer
zichtbaar wordt.

Tip: de X-toets is onontbeerlijk
bij laagmaskers. Met deze toets
wissel je de achter- en voorgrond-
kleur om. Zo wissel je snel van
zwart naar wit en omgekeerd.

STAP 1O JE KUNT OOK MET ZWART OP HET MASKER TEKENEN
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STAP 11
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VOOR WE VERDERGAAN MOET IK JE EEN KLEIN VERSCHIL OPBIECHTEN

Betrapt. lk heb een beetje gelogen. Maar het was een klein leugentje. lk zei dat er geen verschil is tussen

een automatisch met een aanpassingslaag toegevoegd laagmasker en een laagmasker dat je zelf aan een

gewone laag toevoegt. Dat is niet helemaal waar. Er is een:piepklein verschil. Toen we de aanpassingslaag

toevoegden, was het voldoende om ergens op de aanpassingslaag te klikken om het laagmasker te

kunnen bewerken. Bij een gewoon laagmasker maakt het wel degelijk uit waar je op de laag klikt.

STAP 1

Open twee willekeurige foto's. lk
neem mijn kans waar en stel je
voor aan mijn zoons Ryan en Justin.
Selecteer een van beide foto's
met Command-A (pc: Ctrl-A) en
kopieer hem met Command-C (pc:

Ctrl-C). Breng het andere docu-
ment naar de voorgrond door erop
te klikken en plak de gekopieerde
foto daarin met Command-V (pc:

Ctrl-V). Het document heeft nu
twee lagen. Selecteer de bovenste
laag en klik onder in het deelven-
ster Lagen op de knop Laagmasker
toevoegen voor een laagmasker
op die bovenste laag.

8ó



Bekijk de bovenste laag (die met
het masker) nu wat nauwkeuriger.
Je ziet twee miniaturen. De enã ¡s
de laagminiatuur met een kleine
voorvertoning van wat er op de
laag zelf staat. De andere is het
laagmasker zelf.

STAP 2
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Klik op de miniatuur van de laag
zelf om deze te selecteren. Klik
echt op de miniatuur en niet op
het gemarkeerde gebied erom_
heen. Langs de hoeken van de
miniatuur verschijnt een dunne,
zwarte lijn. Met dit kader vertelt
Photoshop dat dit de laag is die
je gaat bewerken. Zou je nu met
het gereedschap penseel (B) met
zwart tekenen, dan teken je op
de foto zelf en verschijnen overal
waar je tekent zwarte penseelstre_
ken.

STAP 3
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Klik op het oogpictogram om de

bovenste laag te verbergen' Klik

vervolgens oP de laag met de

scheur. ln combinatie met Rand

verfijnen (nieuw in PhotoshoP
CS5) is het gereedschaP Snelle

selectie (V\4 een van de krachtigste
select¡egereedschaPPen van Pho-

toshop geworden. Teken met dit
penseelgereedschaP eenvoudig
over het gebied in de scheur om

het te selecteren. Pas eventueel
het formaat van het Penseel aan

met de blokhaken oP je toetsen-
bord. Houd de Option-toets (Pc:

Alt-toets) ingedrukt om gebieden
uit de selectie te verwijderen.

Tip: op www.kelbytrain ing.com/
books/layerscs5 vind je meer infor-

matie over het maken van selecties

STAP 2 MAAK EEN SNELLE SELECTIE IN HET GEBIED MET DE SCHEUR
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STAP 3

Maak de laag met de voetballer
eerst weer zichtbaar (klik oP het

lege vakje voor de laag) en klik

dan op de laag om deze te selec-

teren. Klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Laagmasker

toevoegen. PhotoshoP verbergt
nu alles wat niet geselecteerd is.

Als je eerst een gebied selecteert
en dan een laagmasker toevoegt,
houdt het laagmasker altijd alles

binnen de selectie zichtbaar en

wordt dat wat niet is geselecteerd
verborgen.

VOEG EEN LAAGMASKER TOE OP DE LAAG MET DE JONGEN



De jongen is nu alleen binnen
het gescheurde gebied zichtbaar.
Omdat we natuurlijk ook de rest
willen zien, selecteren we de
jongen. Het probleem is alleen
dat de laag deels verscholen gaat
achter het masker. Gelukkig kun
je dat tijdelijk uitschakelen om
alles zichtbaar te maken. Houd
de Shift-toets ingedrukt en klik op
de miniatuur van het laagmasker.
Photoshop plaatst een rood kruis
over het masker en de laag is
weer volledig zichtbaar. Selecteer
de jongen met het gereedschap
Snelle selectie.

STAP 4
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VERBERG HET LAAGMASKER, SELECTEER DE REST VAN DE JONGEN
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Deze selectie voegen we toe aan

het bestaande laagmasker, zodat
de voetballer volledig zichtbaar
wordt. Maak het laagmasker
eerst zichtbaar door opnieuw
met ingedrukte Shift-toets op de
maskerminiatuur te klikken. Kies
in het menu Bewerken de optie
Vullen. Selecteer in de vervolgkeu-
zelijst Gebruik de optie Wit en klik
op OK. De selectie is nu gevuld
met wit. Omdat je de voetballer
aan het laagmasker toevoegde,
is hij nu volledig zichtbaar voor
het gebied met de scheur op de
achtergrondlaag. Hef de selectie
op met Command-D (pc: Ctrl-O¡.

STAP 5
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SÏAP ó

Bekijk het deelvenster Maskers.
Normaal gesproken vind je het
bij het deelvenster Aanpassingen.
Kies anders in het menu Venster de
optie Maskers. Met dit deelvenster
(toegevoegd in CS4) pas je een-
voudig en zonder allerlei geheime
laagmaskercodes maskers aan. De
schuifregelaar Dichtheid kun je als
de schuifregelaar Dekking voor
het masker beschouwen. Bij 100%
Dichtheid is het masker volledig
dekkend. Zodra je de regelaar
naar een lagere waarde sleept,
wordt dat wat achter het masker
ligt zichtbaar. Het masker zelf
wordt langzaam grijs en is bij 0%
uiteindelijk wit. Met de instelling
Doezelaar maak je randen zachter
en minder scherp.

IN HET DEELVENSTER MASKERS KUN JE LAAGMASKERS AANPASSEN
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STAP 7

Dichtheid en Doezelaar zijn gaaf,
maar de echte kracht ontdek je als
je op de knop Maskerrand klikt. Ga
je gang. Je ziet nu dat de selectie
rond de voetballer niet perlect
is. lk weet dat dit boek niet over
selecties gaat, maar de kracht zit
hem hier in het gereedschap Straal
verfijnen. Klik op deze knop (her-

kenbaar aan het kleine penseel) en
teken langs te scherpe of slecht
geselecteerde randen (bijvoor-
beeld het haar). Na wat rekenwerk
van Photoshop is de uitkomst
meestal indrukwekkend. Teken
langs andere gebieden en klik op
OK. Dat is het. Terwijl je tekende,
paste Photoshop het masker aan.
En dat ziet er nu een stuk beter uit.
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VERFIJN DE SELECTIERAND MET HET DEELVENSTER MASKERS



Goed, de voetballer is nu in orde.
Nu is de oranje achtergrond
aan de beurt. Deze kan wel wat
structuur gebruiken. Open het
andere bestand dat ik voorje heb
klaargezet. Klik op de laag met
het honingraatpatroon om het te
selecteren, houd de Shift-toets
ingedrukt (om de laag te centre-
ren) en sleep deze laag met het
gereedschap Verplaatsen (V) op
de afbeelding met de voetballer.
Belandt het patroon per ongeluk
onder de laag met de voetballer,
sleep de nieuwe laag dan in het
deelvenster Lagen omhoog tot hij

boven de laag met de voetballer
staat.

STAP 8
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VOEG AAN DE ACHTERGROND EEN STRUCTUURLAAG TOE
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Het honingraatpatroon ligt nu

over de hele foto. Natuurlijk kun
je alle stappen nogmaals door-
lopen en selecties en maskers
maken, maar er is een eenvou-
digere oplossing. Maskers laten
zich namelijk kopiëren naar een
andere laag. Als je de muisknop
indrukt op een masker en sleept,
verplaats je het masker naar een
andere laag. Maar houd je tijdens
het slepen de Option-toets (pc:

Alt-toets) ingedrukt, dan kopieer
je het masker. Probeer maar. Houd
de Option-toets ingedrukt en
sleep het masker van de laag met
de voetballer naar de laag met
het patroon. Je plaatste zojuist
een duplicaat van het masker op
een andere laag.

SÏAP 9
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STAP 1O

We hebben een probleempje.
Dankzij het masker op de voet-
balspeler was de hele speler voor
het gescheurde gebied zichtbaar
en werd al het andere verborgen
werd. En daarom zien we het
honingraatpatroon nu ook alleen
over de voetballer en niet over
de oranje achtergrond. Maar we
willen precies het omgekeerde,
namelijk het patroon op de oranje
achtergrond. Geen problee m. Zorg
dat de laag met de voetballer
geselecteerd is en klik op de knop
Omkeren. Alles wat zwart was, is
nu wit en alles wat wit was, is nu
zwart. Het masker is omgekeerd en
zo hebben we wat we wilden.

KEER VIA HET DEELVENSTER MASKERS HET MASKER OP DE STRUCTUURTAAG OM
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STAP 11

We zijn bijna klaar. Maar eerst
geven we de voetballer met een
slagschaduw wat meer diepte.
Vergeet niet dat een laagmasker
feitelijk een selectie is. Vaak begin
je een laagmasker toch ook met
een selectie, nietwaar? Die selectie
kun je weer laden en zichtbaar
maken. Klik eerst op de laag met
de voetballer en klik vervolgens
terwijlje de Command-toets (pc:
Ctrl-toets) ingedrukt houdt op de
laagmaskerm in iatuur.
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VOEG MET EEN SELECTIE VAN EEN LAAG EEN SCHADUWTOE



Selecteer de achtergrondlaag
door erop te klikken en klik ver-
volgens onder in het deelvenster
Lagen op de knop Een nieuwe
laag maken. Kies in het menu
Bewerken de optie Vullen en kies
in de vervolgkeuzelijst Gebruik
de optie Zwart. Klik op OK om de
selectie met zwart te vullen. Hef
de selectie op met Command-
D (pc: Ctrl-D). De randen van
de schaduw zijn nu wat aan de
scherpe kant. Kies in het menu
Filter onder Vervagen de optie
Gaussiaans vervagen. Voer bij de
Straal de waarde 6 of 7 in. Klik op
OK. Achter de voetballer ligt nu
een mooie, zachte schaduw.

STAP 12

AÍrülar€f

l-l

aÊryF@Fl

+
--
7.

r-tr

'lE#
ve.8/,t,a ufîdFl

t

E Vemftøtng

IM

srnaÍþ[l pirelr

VOEG EEN LAAG TOE, VUL DE SELECTIE MET ZWART EN MAAK DE SELECTIE ZACHTER
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Goed, haal even diep adem.
Dat waren nogal wat maskers
en lagen. Zie je dat de zwarte
schaduw alleen over de oranje
achtergrond valt? Hij is niet op de
lucht zichtbaar. Waarom? Eigenlijk
ligt het voor de hand. De zwarte
schaduw staat op een laag onder
de voetbalspeler, waardoor we
alleen de gloed en niet de vol-
ledige zwarte figuur zien. Het
masker op de bovenliggende laag
(de voetbalspeler) laat alleen de
lucht en de speler zien. Dus alles
wat we op de onderliggende laag
toevoegen (bijvoorbeeld scha-
duw), zie je niet op de lucht. En

dat is goed, want dat willen we
ook niet. De schaduw valt alleen
op de gescheurde achtergrond-
afbeelding.

STAP 13
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STAP 14

Misschien viel het je al op dat de
jongen nu aan alle kanten door
schaduw omringd wordt. We willen
natuurlijk dat de schaduw maar in
een richting valt (rechts en omlaag)
Plaats een laagmasker op de scha-
duwlaag. Omdat het masker hele-
maaì wit is, gebeurt er nog niets.
Kies het gereedschap Penseel (B),

stel de voorgrondkleur in op zwart
en teken de schaduw links van de
jongen weg. Verlaag de dekking
van de schaduwlaag tot ó0% voor
een nog zachtere schaduw.

WIS OVERBODIGE SCHADUWGEBIEDEN

LAACIVlASKERS[O0ÌDsrutr 4

sTAP,I5

Tot slot voegde ik nog wat tekst
toe. Omdat we pas in hoofdstuk 5

met tekstlagen aan de slag gaan,
heb ik een bestand met lagen voor
je klaargezet zodatje eventueel
ook zelf tekst kunt toevoegen.
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Open twee foto's die je op een
of andere manier met elkaar wilt
combineren. lk wil hier de foto
met de besneeuwde berghel-
ling als een reflectie in de skibril
plaatsen. En dankzij een klein
geheim van laagmaskers is dit
echt eenvoudig.

fxESØÞ ñ
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GliltÌUilIrrN
MET EEN EENVOUDIGE SELECTIE MAAK JE AUTOMATISCH LAAGMASKERS

Er schoot me geen betere titel te binnen, maar deze doet eigenlijk geen recht aan wat nu komt. lk laat hier

zien hoe je eenvoudig automatisch laagmaskers maakt door foto's te kopiëren en te plakken. Dit levert

je veel flexibiliteit bij het combineren van foto's op. Lees daarom zeker verder, dan ontdek je zelf met wat

voor een cool effect we hier te maken hebben.

STAP 1
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STAP 2

Begin met de {oto die je in de bril
wilt plaatsen, in dit voorbeeld is

dat de foto met de besneeuwde
berghelling. Selecteer de foto met
de toetsencombinatie Command-
A (pc: Ctrl-A) of kies in het menu
Selecteren de optie Alles. Kopi-
eer de selectie vervolgens met
Command-C (pc: Ctrl-C) of kies
in het menu Bewerken de optie
Kopiëren.

GA NAAR DE VERVANGENDE FOTO, SELECTEER ALLES EN KOPIEER DE FOTO

LAAGMASKERS[00ÌDs'rurr 4

STAP 3

Ga nu naar de foto met de man
met de skibril. We selecteren nu

eerst het gebied dat we willen
vervangen. lk sleepte hier met het
gereedschap Snelle selectie (W)

over de lens in de bril om deze te
selecteren. Houd de Option-toets
(pc: Alt-toets) ingedrukt en klik op
gebieden die je onterecht selec-
teerde om deze uit de selectie te
verwijderen. Gebruik de Z-toets
om in te zoomen.

Opmerking: vergeet niet dat ik
een video maakte waarin ik uitleg
hoe selecties werken. Kijk op www.
kel bytraining.com/books/layerscs5
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SELECTEER HET GEBIED DAT JE WIUT VERVANGEN



Kies in het menu Bewerken
onder de optie Speciaal plak-
ken de optie Plakken in. (ln stap
2 kopieerde je de besneeuwde
berghelling.) Misschien kende
je deze plakmogelijkheid nog
niet, maar deze is echt gaaf. Zo
plak je een gekopieerde foto in

een selectie. Photoshop zet de
selectie automatisch om in een
laagmasker zodat de foto alleen
binnen de selectie verschijnt. Zie
je nu waarom ik deze titel koos?
Het bewijs is zojuist geleverd. AIs
je in het menu Bewerken onder
Speciaal plakken de optie Plakken
kiest, maakt Photoshop automa-
tisch een laagmasker.

STAP 4
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PLAK DE BERG IN DE SKIBRIL MET PLAKKEN IN
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Maar nu wordt het pas echt
indrukwekkend. Kies in de
gereedschapset het gereedschap
Verplaatsen (\,f. Druk de muisknop
in op de foto met de berghelling
en sleep. Photoshop doet niet
moeilijk als je de foto verplaatst
en zorgt er ook nog eens voor dat
alles binnen de oorspronkelijke
selectie blijft. En dat allemaal
dankzij het automatisch toege-
voegde laagmasker.

STAP 5
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STAP ó

Het wordt nog mooier. Je kunt
zelfs het formaat van de foto
aanPassen zonder iets anders te
wijzigen. Gebruik de toetsencom-
binatie Command-T (pc: Ctrl-T)
of kies in het menu Bewerken de
optie Vrije transformatie. Houd de
Shift-toets ingedrukt en sleep een
van de hoekgrepen naar binnen
tot de foto beter past. Verplaats
het transformatiekader door te
slepen en kies vervolgens in het
menu Bewerken onder Transfor-
meren de optie Verdraaien. Kies in
de vervolgkeuzelijst Verdraaien de
optie Opblazen en buig de foto bij
tot hij aansluit op de bolling van
de bril. Leg de transformatie vast
met Return (pc: Enter).

PAs VOOR EEN REALISTISCH EFFECT HET FORMAAT EN DE BOLLING AAN
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STAP 7

ln deze laatste stap brengen we
wat diepte in de nu nog vlakke
reflectie. Open met het gereed-
schap Verloop (G) de verloopkie-
zer op de optiebalk en kies het
verloop Zwart, wit. Klik op de
knop Lineair verloop en stel de
overvloeimodus in op Zwak licht.
Klik linksboven in het deelvenster
Lagen op de knop Transparante
pixels vergrendelen. Sleep nu van
links naar rechts over de skibril een
verloop. Links maakt het verloop
de reflectie donkerder en rechts
wordt deze lichter. ln de laagmi-
niatuur zie je dat je het verloop
inderdaad op de hele afbeelding
toepaste, maar dankzij het laag-
masker verschijnt het alleen in de
bril. Verlaag de dekking van deze
laag tot 90o/o voor een iets natuur-
lijkere reflectie.
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VOEG EEN VERLOOP TOE, VERLAAG DE DEKKING VAN DE REFLECTIE
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Open om te beginnen de foto's
die je in elkaar wilt laten over-
vloeien.

fx n ØD il
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00ililtINHtÌDN
MET LAAGMASKERS COMBINEER JE AFBEELDINGEN ZONDER DAT JE IETS HOEFT TE WISSEN

ln de tweede tutorial in hoofdstuk 1 combineerden we enkele foto's met elkaar. De oefening illustreerde

de wisselwerking tussen Iagen en liet zien hoe je een onderliggende foto tevoorschijn haalt door delen

van de bovenliggende foto te wissen. Helaas is het in de prakti;k vaak niet zo eenvoudig. Je bedenkt je, de

klant wil iets anders of het project vraagt om een aanpassing. En als je dan delen van een foto permanent

hebt gewist, heb je mogelijk een probleem. Eenmaal verwijderde pixels krijg je namelijk niet meer terug.

Je zult helemaal opnieuw moeten beginnen. Daarom kijken we hier hoe je hetzelfde met laagmaskers doet.

Sterkeç hierzie je hoe het hoort. Geloof me, dit isfantastischl En geloof me, zodra je merkt hoe eenvoudig

dit is, raak je dat gummetje nooit meer aan.

STAP 1
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STAP 2

Kies in het menu Bestand de optie
Nieuw voor een nieuw document.
Stel de breedte in op 12,5 cm en

de hoogte op 17 ,5 cm en kies
bij Resolutie voor 72 ppi. Klik op
OK. Je hebt nu een witte afbeel-
ding. Ga nu naar het document
met de grote basketbal en kies
in het menu Selecteren de optie
Alles. Kopieer en plak de bal in je
lege bestand. Zet hem vervolgens
met het gereedschap Verplaatsen
(V) tegen de onderkant van het
bestand. Je hebt nu twee lagen:
de achtergrondlaag en daarboven
de laag met de basketbal.

MAAK EEN NIEUW DOCUMENT
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STAP 3

Ook deze keer laten we de bal
overgaan in de achtergrond. Maar
we gebruiken nu een veel een-
voud igere (en niet-destructieve)
methode. Je herinnert je vast nog
wel dat laagmaskers in zwart en
wit denken. En het maakt ze niet
uit hoe je ze zwarl of wit maakt.
Dus kunnen we ook met een
verloop een geleidelijke overgang
aanbrengen. Klik met het gereed-
schap Verloop (G) op het omlaag
wijzende pijltje rechts van de
verloopminiatuur op de optiebalk.
Kies in de verloopkiezer het derde
verloop van links. Dit is het stan-
daardverloop Zwart, wit. Klik ook
op de knop Lineair verloop (uiterst
links) en markeer het selectievakje
Omkeren.

102

NEEM HET GEREEDSCHAP VERLOOP EN GEBRUIK HET ZWART-WITVERLOOP



Selecteer de laag met de
basketbal en klik onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Laagmasker toevoegen. Plaats
de muisaanwijzer halverwege de
bal en sleep recht omhoog tot
de boven de bal. Zodra je de
muisknop loslaat, verschijnt er op
het laagmasker een verloop. En

kijk eens naar de afbeelding. De
bal loopt nu prachtig over in de
achtergrondlaag. ls het resultaat
nog niet optimaal, dan heb je
het verloop waarschijnlijk niet
goed gesleept. Corrigeer het
verloop dan eenvoudig door het
nogmaals te slepen. Soms zijn
een paar pogingen nodig. Sleep
gewoon tot je tevreden bent.

STAP 4
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VOEG EEN LAAGMASKER TOE EN SLEEP EEN OVERGANG

't03

We voegen nu de foto met de
basketbalspeler toe. Kopieer de
foto en plak hem in het werkdocu-
ment. Plaats hem met het gereed-
schap Verplaatsen (V) in het
midden van het document. Het
deelvenster Lagen heeft nu drie
lagen: de achtergrondlaag, de
grote bal en de basketbalspeler.
Voeg nu net zoals bij de andere
lagen ook aan deze laatste laag
een laagmasker toe.

STAP 5

H¡tE lîoefi

t42

¡4¡

vqï E ¡/ rtr I

6

l-

F

È ,:. El Zt- J B¡ ìit

+

,

\-

[00Htst'u[ 4LAAGI\,4ASKERS

VOEG NOG EEN FOTO TOE
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STAP ó

De basketbal gaat nu volledig
schuil achter de laag met de bas-
ketbalspeler. Pas op de laag met
de speler nu hetzelfde zwart-wit-
verloop toe. Schakel deze keer de
optie Omkeren uit en sleep vanaf
beneden omhoog. De onderkant
van de speler loopt nu weg en de
onderliggende bal is weer zicht-
baa r. Tegel ijkertijd versch ijnt ook
de witte achtergrond. Klik op de
achtergrondlaag, kies zwart als

voorgrondkleur en gebruik de toet-
sencom binat¡e Option-Delete (pc:

Alt-Backspace) om de achtergrond-
laag met zwart te vullen.

VERBERG DE FOTO GEDEELTELIJK MET HET GEREEDSCHAP VERTOOP
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STAP 7

Kopieer en plak de laatste foto (de

gevlamde bal) in het werkdocu-
ment. Zorg dat het de bovenste
laag in het deelvenster Lagen
wordt. Plaats de bal met het
gereedschap Verplaatsen boven in

de afbeelding, over het net. Voeg
ook aan deze laag een laagmasker
toe.

104

BRENG DE LAATSTE FOTO IN HET HOOFDDOCUMENT



Ook deze nieuwe laag laten we
in de afbeelding overvloeien.
Nogmaals een verloop toepassen
wordt misschien wat saai. Daarom
gebruiken we een penseel.
Daarmee werk je nauwkeuriger
en kun je precies aangeven welke
gebieden moeten overvloeien. ln
hoofdstuk 3 deden we dit met
een aanpassingslaag toen we
na een Curven-aanpassing de
achtergrond rond moeder en
dochter moesten verbergen. Klik
met het gereedschap Penseel
(B) op de penseelminiatuur op
de optiebalk en kies een stevig
formaat, bijvoorbeeld 150 pixels.
Stel de waarde bij Hardheid in op
0% voor erg zachte en onscherpe
randen.

STAP 8
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VERVAAG DE FOTO MET HET PENSEEL
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Klik op de miniatuur van het
laagmasker om deze te selecteren.
Druk achtereenvolgens de D-toets
en de X-toets in om zwart als
voorgrondkleur te kiezen. Teken
nu de zwarte achtergrond rond
de bal weg, zodat de bal soepel
overvloeit in het net. Tijdens het
tekenen verdwijnt dat gebied uit
de foto. Pas eventueel met de
blokhaken op je toetsenbord het
penseelformaat aan.

STAP 9
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TEKEN MET ZWART OP HET LAAGMASKER



STAP 1O

Stel datje per ongeluk een
gedeelte verbergt dat je eigenlijk
niet wilde wissen. Stel de voor-
grondkleur dan in op wit (gebruik
de X-toets) en teken over het
gewiste gebied. Overal waar
je met wit tekent, herstel je de
originele foto. Dit betekent dat je
zonder zorgen kunt experimente-
ren met het in elkaar laten over-
vloeien van de beelden.

HERSTEL VERGISSINGEN MET WIT
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STAP 11

Tot slot voegde ik nog dezelfde
afbeelding met tekst toe. Zie je dat
we nu vrijwel dezelfde afbeelding
als in hoofdstuk t hebben? We
hebben met ongeveer evenveel
moeite hetzelfde bereikt, alleen
hebben we de afzonderlijke foto's
nu niet beschadigd. We kunnen
de foto's altijd nog aanpassen.
Had je hier net als in hoofdstuk 1

daadwerkelijk gebieden verwijderd,
dan had je die flexibiliteit niet. Als
je dan een laag wilde verplaatsen
of aanpassen, had je helemaal
opnieuw moeten beginnen.

10ó

VOEG DE LAATSTE DETAILS TOE
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We ontwerpen onze kaart in een
nieuw, leeg document. Gebruik
de toetsencombinatie Command-
N (pc: Ctrl-N) of kies in het menu
Bestand de optie Nieuw. Voer
in het dialoogvenster Nieuw de
maten in voor de afbeelding die
je wilt maken. lk koos hier voor
een documentvan 17 ,5x22 cm,
met een resolutie van 72 ppi. Klik
op OK.

fxEtØËu

LIOIIN IN IIIIIIAIÌ PASSIIN
DE INHOUD VAN DE ENE LAAG IN DE INHOUD VAN EEN ANDERE LATEN PASSEN

Er bestaat nog een andere handige maskeermogelijkheid die je in combinatie met lagen gebruikt: uit-

knipmaskers. Het belangrijkste doel van een uitknipmasker is dat je met een vorm bovenliggende lagen

maskeert. Uitknipmaskers komen in talloze situaties goed van pas, bijvoorbeeld bij het maken van een

ansichtkaart. lk laat je ook nog een handigheidje zien waarmee je meerdere lagen nog nauwkeuriger met

elkaar uitlijnt.

STAP 1
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STAP 2

Sleep met het gereedschap Recht-
hoekig selectiekader (M) midden
in het canvas een rechthoekige
selectie. Kies in het menu Selec-
teren onder Bewerken de optie
Vloeiend maken. Voer bij Straal de
waarde 15 in en klik op OK. De

vierkante selectie heeft nu ronde
hoeken. Klik onder in het deelven-
ster Lagen op de knop Een nieuwe
laag maken. Stel met de D-toets
de voorgrondkleur in op zwart en
gebruik de toetsencombinatie
Option-Delete (pc: Alt-Backspace)
om de selectie met zwart te vullen.
Hef de selectie op met Command-
D (pc: Ctrl-D).

SLEEP EEN RECHTHOEKIGE SELECTIE MET AFGERONDE HOEKEN EN VUL DEZE MET ZWART
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STAP 3

Open de foto die je op de kaart
wilt plaatsen. Omdat dit een
uitnodiging voor een kinderfeestje
wordt, gebruiken we een foto van

de jarige. Selecteer de hele foto
met de toetsencombinatie Com-
mand-A (pc: Ctrl-R¡ en kopieer
hem met Command-C (pc: Ctrl-C).
Klik op het werkdocument en plak
de foto daarin met Command-V
(pc: Ctrl-V). Zorg dat de laag met
de foto zich in het deelvenster
Lagen boven de laag met de recht-
hoek bevindt.

KOPIEER EN PLAK DE FOTO VOOR DE KAART OP EEN NIEUWE LAAG



Klik op de laag met het meisje
om deze te selecteren. Open het
menu van het deelvenster Lagen
en kies de optie Uitknipmasker
maken of gebruik eenvoudig de
toetsencom binatie Command-
Option-G (pc: Ctrl-Alt-G). Hier-
mee blijft de foto met het meisje
binnen de randen van de onder-
liggende laag. Zelfs als je de foto
verplaatst met het gereedschap
Verplaatsen (V) blijft hij binnen de
rechthoek met de ronde hoeken.
Je kunt ook nog probleemloos
een transformatie u itvoeren.
Gebruik de toetsencombinatie
Command-T (pc: Ctrl-t) en pas
het formaat aan of roteer de foto.
Je hebt alles onder controle en
hoeft je geen zorgen te maken
dat de foto buiten de randen van
de onderliggende laag belandt.

STAP 4
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ZORG MET EEN UITKNIPMASKER DAT HET MEISJE IN HET VIERKANT PAST

109ll00FDs'tuÏ 4

Gaaf, nietwaar? Maar wat
gebeurde er nou eigenlijk? De
onderste laag (of basislaag) van
een uitknipmasker is de vorm die
de uiteindelijke afbeelding krijgt.
lk koos hier voor een afgeronde
rechthoek, maar je mag elke
willekeurige vorm gebruiken:
cirkel, vierkant, logo, tekst enzo-
voort. Dankzij die basislaag weet
Photoshop welke vorm of object
je uiteindelijk wilt zien. Alles wat
boven die laag staat, verschijnt
binnen die vorm of dat object.
Vandaar de naam uitknipmasker.

STAP 5
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Deze laag zie je in de vorm

Basislaag met de vorm

LAAGI\4ASKERS

GOED, WAT GEBEURT HIER NOU EIGENLIJK?
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STAP ó

Klik eenmaal op de laag met de
rechthoek en dupl¡ceer de laag
met Command-J (pc: Ctrl-J).
De foto is nu aan het duplicaat
gekoppeld. Klik op de laag met de
eigenlijke rechthoek en plaats de
rechthoek met het gereedschap
Verplaatsen naast de ander. Soms
is het ingewikkeld met het blote
oog lagen met elkaar uit te lijnen.

Gelukkig zijn er slimme hulplijnen.
Kies in het menu Weergave onder
Tonen de optie Slimme hulplijnen.
Tijdens het slepen van de recht-
hoek laat Photoshop nu hulplijnen
zien waarmee je de rechthoeken
eenvoudiger in dezelfde Iijn zet.

DUPLICEER DE RECHTHOEK EN PLAATS HEM ELDERS
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STAP 7

Kopieer een andere foto en plak
die ook in het kaartbestand. Plaats

de laag in het deelvenster Lagen

boven de nieuwe zwarte recht-
hoek en kies opnieuw in het menu
Lagen de optie Uitknipmasker
maken. Herhaal deze en de vorige
stap nog een keer voor de laatste
{oto linksonder. De slimme hulplij-
nen helpen je bij het plaatsen van

de rechthoek.

110

VOEG NOG EEN FOTO TOE



Maak nog een kopie van de laag
met de zwarte rechthoek. Zet de
rechthoek met het gereedschap
Verplaatsen rechtsonder in het
document. Omdat zwart hier
eigenlijk niet zo goed past, kiezen
we een andere kleur. Klik onder
in de gereedschapset op het
vakje voor de voorgrondkleur en
stel de kleur in op R: 21 1, G: 138,
B: 152. Selecteer het gereedschap
Emmertje. (Je vindt het bij het
verloopgereedschap.) Zorg dat de
laag die je wilt bewerken geselec-
teerd is en klik met het gereed-
schap Emmerlje op het object dat
je wilt vullen. Photoshop vult de
rechthoek automatisch met de
voorgrondkleur. Alleen de recht-
hoek, en niets anders.

STAP 8
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KOPIEER NOGMAALS DE RECHTHOEK EN VUL DEZE MET EEN ANDERE KLEUR

111

Voeg tot slot nog wat tekst en
tekeningen toe. lk kopieerde en
plakte hier wat van de krabbels
uit hoofdstuk 2. Met de overvloei-
modus Bleken verwijderde ik de
zwarte achtergrond achter de
krabbels. Tot slot voegde ik nog
een naam en jaartal toe (in het
font Cooper Std).

STAP 9
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IDEE 1

Een andere populaire toePassing
van uitknipmaskers is het plaatsen

van een foto binnen letters van

een tekst. Maak een tekstlaag
(in hoofdstuk 5 lees je hoe je dat
doet) en plaats met het gereed-

schap Verplaatsen een foto oP de
bovenliggende laag. Klik op de
fotolaag en maak daarmee een

uitknipmasker. De foto is nu alleen
binnen de afzonderlijke letters van

de tekst zichtbaar.

EEN ANDERE TOEPASSING VAN UITKNIPMASKERS: EEN FOTO IN TEKST PLAATSEN

LAAGMASKERSllooFDst'ul{ 41't2

Met uitknipmaskers kun je in elke
denkbare vorm een foto Plaatsen.
En je hoeft niet eens slechts een

vorm op een laag te hebben. Hier
tekende ik met een zwart, ruw
spattend penseel een uitknipmas-
ker op een lege laag. Vervolgens
sleepte ik een foto van een tatoe-
age op het bestand en koppelde
die aan het masker. Voeg nog
een laag met het bedrijfslogo toe
en je hebt een indrukwekkend
reclameontwerp. En het mooie is

dat je steeds een andere foto kunt
plaatsen.

IDÊE2 UITKNIPMASKERS ZIJN OOK HANDIG VOOR MARKETINGDESIGN
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Houd de Shift+oets ingedrukt en klik in het deelvenster Lagen op de laagmaskerminiatuur. Over de
miniatuur verschijnt een rood kruis. Het laagmasker is er nog, maar buiten werking. Klik opnieuw
met ingedrukte Shift-toets om het weer in te schakelen.

H-ou de Option-toets (pc: Alt-toets) ingedrukt en klik op het laagmasker om de inhoud ervan te zien
of om het in zwart-witmodus te bekijken. Nu is alleen het maskãr zichtbaar, dat je kunt bewerken
(door erop te tekenen) zoals je gewend bent. Klik opnieuw met ingedrukte Optlon-toets voor de
gewone weergave.

Sleep het laagmasker eenvoudigweg naar een andere laag.

Tîrd 9" O_ption-toets (pc: Alt-toets) ingedrukt en sleep het laagmasker naar een andere laag. Een
dubbele pijl geeft aan dat je het masker kopieert en niãt slechts verplaatst.

Sleep het laagmasker naar het prullenbakje onder in het deervenster Lagen

Wil je dat wat op de laag staat verplaatsen terwijl er niets aan het laagmasker verandert, ontkoppel
ze dan. Klik op het kleine koppelsymbool tussen de laagminiatrur. 

"n-d" 
laagmaskerminiatuur om

ze van elkaar los te koppelen. Klik opnieuw in die ruimte om ze weer te kop[elen.

Druk de rechtermuisknop in op de laagmaskerminiatuur en kies in het snelmenu de optie Laagmas-
ker toepassen. De gemaskeerde gebieden zijn verdwenen en het laagmasker is permanent ,Jn A"
laag toegewezen.

LAAGI\4ASKERS
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STEL IK EEN LAAGMASKER BUITEN WERKING OF SCHAKEL IK HET UIT?

BEKIJK IK DE INHOUD VAN EEN LAAGMASKER?

VERPLAATS IK EEN LAAGMASKER NAAR EEN ANDERE LAAG?

KOPIEER IK EEN LAAGMASKER NAAR EEN ANDERE LAAG?

VERWIJDER IK EEN LAAGMASKER?

VERPTAATS IK DE INHOUD VAN EEN LAAG ZONDER HET LAAGMASKER TE VERPLAATSEN?

WIJS IK EEN LAAGMASKER PERMANENT TOE AAN EEN LAAG?
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Twee populaire categorieen lagen hebben

we nog niet besproken:tekstlagen en vorm-

lagen. Hoewel je deze lagen met verschil-

lende gereedschappen maakt, hebben ze

veel gemeenschappelijk. Daarom bespreek

ik ze hier samen. En als je alle voorgaande

bladzijden hebt doorgewerkt, schud je vorm-

en tekstlagen zo uit je mouw. Wat overigens

niet betekent dat ze niets voorstellen. Deze

lagen bieden veel mogelijkheden die zonder

deze lagen eenvoudigweg niet eens moge-

lijk zijn, of alleen met heel veel moeite.
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TEKST- EN VORMLAGEN
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L'NKÍtTLI(;IIN
MET TEKSTLAGEhI BRËNG JË TEKST IN PHOTCISHTA MAAR ZE ÞOEN NOG VEEL MEER

Tekstlagen maken in Photoshop is eenvoudig. Eigenlijk kan ik er heel kort over zijn: selecteer het tekstge-
reedschap, klik in het werkdocument en typ tekst. Dat is alles. Maar zodra het over professioneel ogende
tekst gaat, komen er flink wat mogelijkheden om de hoek kijken. En die bespreken we in dit hoofdstuk.
En omdat het best saai is tekst alleen om de tekst te maken. bedacht ik een klein project. We maken de
omslag van een medisch tijdschrift.

STAP 1

Open de afbeelding die ik voor je
heb klaargezet. Je mag natuurlijk
ook een leeg document gebruiken,
alleen is het logischer om tekst te
plaatsen en te bewerken tegen
een achtergrond waar het ook
goed op werkt.

Opmerking: in de inleiding van dit
boek vertelde ik al dat je dezelfde
afbeeldingen kunt gebruiken als
ik hier gebruik. Ga naar www.
kelb¡rain ing.com/books/layerscs5.

't16



Kies in de gereedschapset het
gereedschap Tekst fl-) en selecteer
op de optiebalk bij Lettertype-
familie het lettertype Times New
Roman. Kies in de vervolgkeuze-
lijst Tekenstijl de optie Bold en
stel Tekengrootte in op 144 pt.

STAP 2
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KIËs HET T€KSTGEREEDSCFIAP EN WIJZIG ÐE TEKSTOPT}ES
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Klik onder in de gereedschapset
op het voorgrondkleurvak en stel
in de kleurkiezer de voorgrond-
kleur in op R: 42, G: 67 , B: 114.
Vanaf nu krijgt alle tekst die je
typt automatisch deze voorgrond-
kleur. Bedenk daarom voor je
begint welke kleur je wilt gebrui-
ken. (Je kunt de kleur later altijd
nog wijzigen.) Klik op het canvas
en typ het woord 'health'. Het
tekstgereedschap is nog steeds
actief. Klik rechts op de optiebalk
op het groene vinkje om de tekst
te bevestigen en het tekstgereed-
schap te verlaten of selecteer
eenvoudigweg een ander gereed-
schap. Klik in dit geval in de
gereedschapset op het gereed-
schap Verplaatsen en plaats de
tekst boven in de afbeelding.

STAP 3

ÏEKST. EN VORIV] LAGEN

SÏEL DE VOORGRONDKLEUR IN EN VOEG TEKST TOE



STAP 4

Kies opnieuw het tekstgereed-
schap, klik op het canvas en typ de
woorden 'The Weekly'. Zie je dat
het tekstgereedschap de instel-
lingen van de vorige keer onthield?
De nieuwe tekst heeft dezelfde
stijl als de eerste tekst. Hetzelfde
leüertype. Dezelfde tekengrootte.
Waarschijnlijk is de tekst te lang
voor het document.

KIES OPNIEUW H.ET TEKSTGEREEDSCHAP EN VOEG NOG WAT TEKST TOE

ìf *dnlllk"* R eIrr .1

TEKST- EN VORMLAGENu0ûrilslIJt{ õ

STAP 5

Gelukkig laat Photoshop je nooit
in de steek met tekst. Je mag je
altijd nog bedenken en dat is ook
precies wat we nu doen. Contro-
leer in het deelvenster Lagen of de
tekstlaag met de tekst'The Weekly'
nog steeds is geselecteerd en kies

op de optiebalk een ander let-
tertype. lk koos hier Rockwell Extra

Bold. Tekengrootte stelde ik in op
27 pt. Klik in de gereedschapset
op het gereedschap Verplaatsen
en plaats de tekst daarmee net
boven het woord 'health'.

118

SELECTEER DE ZOJUIST GEMAAKTE TEKSTLAAG EN wlJZIG I..IET LETTERTYPE



Soms wil je tekst achteraf nog
aanpassen. En dat is nou precies
het voordeel van bewerkbare
tekst: je mag je op elk moment
bedenken. Er zijn twee manieren
om tekst aan te passen. (1) Dub-
belklik in het deelvenster Lagen
op de tekstlaag om de tekst te
selecteren en typ iets anders. (2)

Ga naar het documentvenster en
sleep over de letters die je wilt
wijzigen. lk selecteerde hier het
woord 'Weekly' en wijzigde dat in
'Daily' en wijzigde de tekengrootte
voor deze laag in 31.

STAP ó WIJZIG DE TEKST NADAT JE HEM TOEVOEGDE

119

Ook de kleur van de tekst is niet
permanent. Controleer of de
tekstlaag Daily is geselecteerd
en sleep over het woord 'Daily'
om dat te selecteren. Klik op het
kleurvak van de voorgrondkleur
en kies lichtblauw als voorgrond-
kleur. (lk gebruikte hier R: 197,
G:223, B:247.) Bevestig de
aanpassing met Command-Return
(pc: Ctrl-Enter).

STAP 7

ll00FDltT'UI( i¡TEKST- EN VORIVI LAGEN

WJZIG DE TEKSTKLEUR NADAT JE DE TEKST TOEVOËGDE
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STAP B

Onder het woord 'health' typen
we nu het woord 'Journal'. Net
als de vorige keer past Photoshop
het laatst gebruikte lettertype en

-formaat en ook de laatst gebruikte
kleur toe. Selecteer de nieuwe
tekst en klik in de vervolgkeuzelijst
met lettertypen. De vervolgkeuze-
lijst toont een voorvertoning van
elk lettertype dat op je computer is

geïnstal leerd. De voorvertoningen
helpen je een lettertype te kiezen.

VOEG M5ER TEKST TOE EN wlJZIG HET LETTERfiPË

T
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STAP 9

Die voorvertoningen zijn leuk,
maar eerlijk gezegd is het niet mijn
favoriete manier om een lettertype
te kiezen. De voorvertoningen
zijn klein. En daarbij zie je alleen
het woord 'Sample'. En zolang je
het woord Sample typt, is dat ook
prima. Alleen is de kans groot dat
je iets anders typt. Hier komt mijn
favoriete methode: selecteer de
tekst en klik in de vervolgkeuzelijst
met lettertypen. (Deze wordt nu

gemarkeerd.) Ben je er klaar voor?
Blader met de pijltoetsen omhoog
en omlaag door de lettertypen. Elk

nieuw lettertype verschijnt gel ijk
in de geselecteerde tekst. Zo krijg
je een live voorvertoning van het
geselecteerde lettertype.
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De tekstlaag Journal gaf ik het
lettertype Century Gothic. De
tekengrootte wijzigde ik in 4ó pt
en de tekstkleur liet ik in hetzelfde
lichtblauw als het woord 'Daily'
staan. De tekstlaag Journal zetten
we nu om in allemaal hoofdletters,
zonder dat je de tekst opnieuw
moet invoeren. Kies in het menu
Venster de optie Teken. Klik
rechtsboven in het deelvenster
Teken op de knop met het omlaag
wijzende driehoekje en kies in

het deelvenstermenu de optie
Alle hoofdletters. Je had de korte
tekst hier natuurlijk ook opnieuw
kunnen typen, maar zodra je meer
tekst heb, bespaarje met deze
oplossing veel tijd.

STAP 1O
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Het woord 'Journal' wil ik net
zo breed maken als het woord
'health'. Maar ik wil alleen de
ruimte tussen de afzonderlijke
letters vergroten; de tekengrootte
wil ik gelijk houden. Dit doe je
met het deelvenster. Teken waar-
mee je in de vorige stap kennis
maakte. Selecteer eerst het woord
Journal. Halverwege het deelven-
ster Teken zie je het invoervak
Tekstspatierin g, herkenbaar aan
de kleine letters AV en daaron-
der een dubbele pijl. Klik in het
invoervak en druk een paar keer
op de pijltoets omhoog. Steeds
als je de toets indrukt, neemt de
ruimte tussen de letters toe. lk
koos hier een tussenruimte van
4ó0 en sleepte vervolgens met het
gereedschap Verplaatsen (V) het
woord 'Journal' onder het woord
'health'.

STAP 11
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STAP 12

Voeg net zoals hiernaast nog wat
tekst aan de pagina toe. (Voor
'manage your allergiesl' gebruikte
ik het lettertype Monotype Corsiva,
stelde de tekengrootte in op 42 pt
en de kleur op zwart.) Klik op de
bovenste tekstlaag in het deelven-
ster Lagen, druk de Shift-toets in

en klik op de onderste tekstlaag.
Alle tekstlagen zijn nu geselec-
teerd. Verplaats de lagen met
het gereedschap Verplaatsen iets
omhoog. Zo maak je wat ruimte
voor de volgende stap.

VOEG TEKST TOE EN VERPLAATS WOORDEN

TEKST- EN VORMLAGENn0()titlsTUt{ 5

STAP 13

Tot nu toe stond tekst die we
toevoegden steeds op één regel.
Soms wil je een tekst over meer-
dere regels plaatsen. Je mag
natuurlijk steeds aan het einde van
elke regel op de toets Return (pc:
Enter) drukken, maar er is een een-
voudigere aanpak. Met een trucje
maken we eerst een tekstvak:
sleep met het gereedschap Tekst
(T) een rechthoek, net zoals je dat
met een selectiegereedschap doet
Je hebt nu een tekstvak gemaakt
dat wacht op tekst.
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Kies een lettertype, een tekenstijl,
een tekengrootte en voer tekst
in. (lk gebruikte hier Myriad Pro,
13 pt, wit.) Let goed op wat er
gebeurt als je het einde van de
regel nadert. Zodra de tekst de
rechterkant van het tekstvak raakt,
gaat hij automatisch verder op de
volgende regel. Je hoeft helemaal
niets te doen. Je mag natuurlijk
met Return (pc: Enter) zelf een
regeleinde toevoegen, maar het
hele idee van tekstvakken is juist
dat alles vanzelf gaat.

slAP 14
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Zodra je een tekstvak maakt, krijg
je toegang tot een specifieke
groep bewerkingsopties. Voor het
uitlijnen en uitvullen van de tekst
gebruik je het deelvensterAlinea.
Kies in het menu Venster de optie
Alinea. Linksboven in het deel-
venster zie je de uitlijnopties. De
uitvulopties staan rechts daarvan.
lk klikte hier op de knop Laatste
links uitvullen (de vierde knop van
rechts) zodat de tekst gelijkmatig
over de breedte van het tekstvak
wordt verdeeld.

STAP 15
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STAP 1ó

Het zit er bijna op. lk zou het
woord 'health' graag wat oppep-
pen met een verloop. Helaas lukt
dat niet. Probeer maar. Selecteer in

het deelvenster Lagen de tekstlaag
Health en kies in de gereedschap-
set het gereedschap Verloop (G).

Als je de muisaanwijzer nu op het
document plaatst, verschijnt daar
Photoshops code voor'vergeet het
maar'.
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STAP 17

Tekstlagen zijn speciale lagen,
waarop sommige dingen, zoals
een verloop aanbrengen of een
penseel gebruiken, niet mogelijk
zijn. Voor dit soort bewerkingen
moet je de tekstlaag eerst omzet-
ten in pixels. Dat is niet moeilijk,
alleen is de tekst dan niet meer
bewerkbaar. Dupliceer met Com-
mand-J (pc: Ctrl-J) de tekstlaag
Health. Klik op het oogpictogram
voor de originele laag om deze te
verbergen. (Dit is onze back-up.)
Druk de rechtermuisknop in op de
kopielaag en kies de optie Tekst
omzetten naar pixels. Photoshop
zet de tekstlaag om in een gewone
laag. Nu kun je probleemloos ver-
lopen en filters toewijzen. Je levert
er wel wat voor in, want je kunt de
tekst niet meer wijzigen.
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Klik met het gereedschap Verloop
op de verloopminiatuur op de
optiebalk om de verloopbewer-
ker te openen. We maken een
verloop dat links donkerblauw
is en dan overgaat in lichtblauw.
Dubbelklik op de linker kleurstop
onder de verloopbalk. Kies in de
kleurkiezer blauw als kleur. (lk nam
hier R: 40, G: ó3, B: 107.) Klik ver-
volgens op de rechter kleurstop
en kies een lichter blauw. (lk nam
R: 54, G: 84, B: 143.)

STAP 1B
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MAAK EEN VERLOOP
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Klik op de optiebalk op de knop
Lineair verloop (de eerste knop
rechts van de verloopminiatuur).
We slepen het verloop van boven
naar beneden over het woord
health. Daarbij gebruiken we een
kleine truc. Als we eenvoudigweg
over deze laag zouden slepen,
zou de hele laag een verloop
krijgen. Klik daarom eerst links-
boven in het deelvenster Lagen
op de knop Transparante pixels
vergrendelen (zie afbeelding). Zo
vergrendel je alles wat transparant
is. Sleep nu een verloop van de
bovenkant tot de onderkant van
het woord health.

ETAP 19
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STAP 20
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Kies in het menu Bestand de
optie Nieuw. Voer bij Breedte en
ook bij Hoogte de waarde 1000
pixels in. Voer bij Resolutie de
waarde 72 ppi in. Geef het nieuwe
document een naam en klik op
OK. Klik onder ¡n de gereed-
schapset op het kleurvak voor
de voorgrondkleur en stel in de
kleurkiezer de voorgrondkleur in
op R: 140, G: 41, B:41. Klik op OK
en gebruik de toetsencombinatie
Option-Delete (pc: Alt-Backspace)
om de achtergrondlaag met dit
rood te vullen.
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VOEG EEN NIEUWE DIMENSIE TOE MET VORMLAGEN

De vormlagen van Photoshop worden vaak vergeten. En dat terwijl ze juist zulke geweldige mogelijkhe-

den bieden. Stel dat je een vorm wilt maken waarvoor de selectiehulpmiddelen niet toereikend zijn. Dan

bieden vormhulpmiddelen uitkomst.Zodraje complexe vormen wilt maken, kom je bij vormlagen terecht.

Je kunt ze zelfs opslaan als een voorinstelling, voor als je ze later nog eens wilt gebruiken . Er zijn letterlijk

duizenden mogelijkheden. Misschien heb je tot nu toe in Photoshop nauwelijks aandacht aan vormen

besteed. Daar brengen we nu verandering in.
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STAP 2

Kies in de gereedschapset het
gereedschap Rechthoek (U). Dit is

niet het gereedschap Rechthoekig
selectiekader; dat zich hoger in

de gereedschapset bevindt. Als je
de muisknop ingedrukt houdt op
het gereedschap Rechthoek, zie
je de andere beschikbare vormen.
Maar hier gebruiken we Rechthoek.
Links op de optiebalk zie je drie
kleine knoppen. Klik op de eerste
knop, de knop Vormlagen.Zo zorg
je dat je een vormlaag maakt.

SELECTEER HET VORMGEREEDSCHAP EN KIES OP DE OPTIEBALK EEN VORMLAAGOPTIE

TEKST- EN VORMLAGENll0{)It}llt'ltI n

STAP 3

Druk op de D-toets om de voor-
grondkleur in te stellen op zwart
en sleep met het gereedschap
Rechthoek een opstaande recht-
hoek tegen de onderkant van het
document. Staat de rechthoek nog
niet helemaal goed, houd dan de
spatiebalk ingedrukt en verplaats
de balk door te slepen.
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Zodra je de vorm hebt gesleept,
wordt het deelvenster Lagen
aangevuld met een nieuwe laag.
Deze ziet er heel anders uit dan
wat we tot nu toe in dit hoofdstuk
zagen. Het is een vormlaag. En

vormlagen zijn om meerdere
redenen fantastisch. Een ervan is
dat je alleen maar op de laag-
miniatuur hoeft te klikken als je
de kleur wilt aanpassen. Probeer
maar. Dubbelklik op de minia-
tuur van de laag Vorm 1 en kies
een andere kleur. Klik daarna op
Annuleren, want we laten de vorm
in dit geval zwart.

STAP 4
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Een vormlaag lijkt in veel opzich-
ten op een gewone laag. Zo kun
je het formaat aanpassen of een
transformatie uitvoeren. Gebruik
de toetsencombinatie Command-
T (pc: Ctrl-T) of kies in het menu
Bewerken de optie Vrije trans{or-
matie. Houd de Command-toets
(pc: Ctrl-toets) ingedrukt en druk
de muisknop in op het hoekpunt
rechtsboven en sleep omlaag. Je
ziet dat de vorm verandeft. Beves-
tig de transformatie met Return
(pc: Enter).

STAP 5

TEKST- EN VORIVl LAGEN
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STAP ó

Een andere handige eigenschap
van vormlagen is dat je de vorm
achteraf kunt aanpassen. Dat kan

op verschillende manieren. We
pasten zojuist een vrije transforma-
tie toe, maar er is een handigere
manier. Ga met het gereedschap
Rechthoek naar de optiebalk en
klik op de knop Toevoegen aan
vormgebied (zie afbeelding).
Rechtsonder je muisaanwijzer
verschijnt een klein plusteken.
Sleep over de rechterkant van de
bestaande rechthoek een nieuwe
rechthoek. (Houd tijdens het
slepen de spatiebalk ingedrukt
om de rechthoek te verplaatsen.)
Bekijk nu eens in het deelvenster
Lagen de miniatuur van de vorm-
laag. Zonder een nieuwe vormlaag
te maken heb je zojuist een vorm
toegevoegd.

tsREfD DE VORM UIT
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STAP 7

Deze keer verwijderen we iets uit
de vorm. Ga naar de optiebalk
en klik op de knop Verwijderen
uit vormgebied en sleep in de
bestaande kleine rechthoek een
net iets kleinere rechthoek. (Druk

tijdens het slepen de spatiebalk in
om de vorm te verplaatsen.)Zodra
je de muisknop loslaat, verwijdert
Photoshop het gebied uit de
bestaande vorm.

Tip: let erop dat bij het werken
op een vormlaag de vorm gese-
lecteerd is. Klik daarvoor op de
grijze miniatuur (een vectormasker)
rechts van de laagminiatuur. Als
er een zwart kader rond de grijze
miniatuur en rond de vorm in je
document staat, weet je dat de
vorm geselecteerd is.
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Voeg met de stappen 3 tot en
met 7 nog enkele andere wolken-
krabbers toe. Deze vormen de
achtergrond voor onze uiteinde-
lijke afbeelding.

STAP B MAAKÀIOGWATVORM N
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Laten we het deelvenster wat
opruimen en de lagen in een
groep plaatsen. Klik op de onder-
ste laagvorm in het deelvenster
Lagen, druk de Shift-toets in en
klik op de bovenste laagvorm.
Alle vormen van gebouwen zijn
nu geselecteerd. Kies in het menu
Laag de optie Lagen groeperen.
Dubbelklik in het deelvenster
Lagen op de naam van de groep
en geef de map een toepasselijke
naam, zodat je weet wat erin zit.
De lagen bewerk en verplaats je
nu als een geheel. lk maakte de
gebouwen wat kleiner (kies in het
menu Bewerken de optie Vrije
transformatie) en verlaagde de
dekking br227o.

STAP 9
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STAP 1O

Je bent niet gebonden aan recht-
hoeken. Er zijn nog andere vormen.
Kies op de optiebalk het gereed-
schap Veelhoek (omcirkeld in de
afbeelding) en klik daarmee op de
kleine omlaag wijzende driehoek,
rechts van de vormen. Je ziet nu

de opties voor dit gereedschap.
Markeer de selectievakjes Vloei-
ende hoeken, Ster en Vloeiende
inspringingen en voer bij Zijkan-
ten de waarde 100 in. Klik rechts
op de optiebalk op het kleurvak
en stel de voorgrondkleur in op
geel. Sleep met dit gereedschap
linksonder in het document zodat
niet alleen een vorm, maar ook
een nieuwe vormlaag ontstaat. De
vorm lijkt op een zon met stralen.
Sleep de zon met het gereedschap
Verplaatsen flink de hoek in (zie

afbeelding).

KIES EEN AN:DER GEREEÐSCHAB WIJZIG DE INSTEI-L}NGEN EN SLEEF EEN \¡ORM
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STAP 11

Die stralen mogen wel wat beter.
Houd de Option-toets ingedrukt
en klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Laagmasker
toevoegen. Klik vervolgens met
het gereedschap Verloop (G) op
het omlaag wijzende driehoekje,
rechts van de verloopminiatuur
op de optiebalk. Kies het verloop
Voorgrond naar achtergrond en
klik rechts van de verloopminia-
tuur op de knop Radiaal verloop.
Plaats de muisaanwijzer linksonder
in het document en sleep schuin
omhoog zodat de onder het
zwarte masker liggende vorm-
laag met de zon zichtbaar wordt.
Schakel de vormlaagminiatuur van
de zon (rechts op de laag) uit door
erop te klikken, zodat het effect
van het verloop zichtbaar wordt.
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Tot nu toe gebruikten we vormen
van Photoshop. Je mag zelfge-
maakte vormen gebruiken. Open
de afbeelding met deze zwarte
palm. Klik met het gereedschap
Toverstaf (gebruik de toetsencom-
binatie Shift-W tot je hem hebt)
op de palm om hem te selecteren.
Houd de Shift-toets ingedrukt en
klik op de overgeslagen gebie-
den om ze aan de selectie toe te
voegen. Om de vorm bewerkbaar
te maken, zetten we hem eerst
om in een pad. Kies in het menu
Venster de optie Paden. Klik ver-
volgens onder in het deelvenster
Paden op de knop Tijdelijk pad
maken van selectie (omcirkeld in

de afbeelding). Photoshop zet
de selectie om in een pad en
daarmee heb je de eerste stap
voor het maken van een vorm
volbracht.

STAP 12
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OPEN EEN AFBEELDING, SELECTEER EN MAAK EEN PAD
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Kies in het menu Bewerken de
optie Aangepaste vorm definiêren.
Voer in het dialoogvenster Naam
vorm een beschrijvende naam in,
bijvoorbeeld Palmboom en klik
op OK. Je hebt nu een aange-
paste vorm die je niet alleen in

deze, maar in elke afbeelding kunt
gebruiken.

sïAP 13

fi""".,ry
t,1

æ
@

OF5

5ÊÈli¡ñg ronÌrohren-..
lekst zoek¡n en vÈavÃnaJen.,.

Zo srh¿ìe. d¡t i¡lìoud behoud€¡ ¡tlljft ^tìå4C
l!irioaet vedr¿¡ien

V!ll€n.,,
0Bìlijnen...

Le¿gmaken >

Adobe PD¡-voor¡n!telllngen...

_..q:¡çsrysq4,!rtsl!itcç.niï. -... - _- - -.* r_-.._..-_- _

fi0{tIDttI'tJt{ 5TEKST EN VORI\4LAGEN

GEEF DE AANGEPASTE VORM EEN AIAAM



d

Érttr.3.c /ltt eÐ bI

STAP 14

Keer terug naar de vormgereed-
schappen, maar kies nu op de
optiebalk het gereedschap Aan-
gepaste vorm (uiterst rechts). Klik
op de vormminiatuur en blader
door de vormkiezer tot je onderin
de nieuwe vorm ziet. Klik op de
palmvorm, zorg dat de voorgrond-
kleur is ingesteld op zwaft en sleep
op de afbeelding een vormlaag
met de palmboom. Gebruik de
spatiebalk om de vorm tijdens het
slepen te verplaatsen.

GEBRUIK DE NIEUWE VORM

ÏEKST. EN VORfVI LAGEN¡¡û$l¡lls't'u¡i õ

STAP 15

Sleep op de afbeelding een vorm-
laag met nog een kleinere palm
en kies in het menu Bewerken
onder Transformatie pad de optie
Horizontaal omdraaien. Plaats deze
kleinere vorm met het gereed-
schap Verplaatsen zoals je in het
voorbeeld ziet.
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Een foto kun je ook omzetten in

een aangepaste vorm. Omdat
aangepaste vormen alleen met
egale kleuren werken, pas je
dan eerst de kleur van de foto
aan. Open een foto. (Gebruik
eventueel dezelfde foto als ik hier
gebruik. ln de inleiding van dit
boek lees je op welke website je
de fotot vindt.) Kies in het menu
Afbeelding onder Aanpassingen
de optie Drempel. Voer als Drem-
pelwaarde 100 in en klik op OK.

STAP 1ó
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De gebouwen zetten we nu net
als de palmboom om in een aan-
gepaste vorm. Voor de selectie
gebruiken we een andere oplos-
sing. Kies in het menu Selecteren
de optie Kleurbereik. Kies in de
vervolgkeuzel ijst Selecteren de
optie Schaduwen en klik op OK.
Alle zwarltinten in de foto zijn nu
geselecteerd.

STAP 17
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STAP 1B

Klik onder in het deelvenster
Paden op de knop Tijdelijk pad
maken van selectie Daarmee zet
je de selectie om in een pad. Kies

in het menu Bewerken de optie
Aangepaste vorm definieren, geef
de vorm een naam en klik op OK.
Voeg nu een nieuwe vormlaag
aan de afbeelding toe door in de
vormkiezer op de optiebalk deze
aangepaste vorm te selecteren.
Klik in het deelvenster Lagen op
de groep met kleine gebouwen,
gebruik de toetsencombinatie
Command-T (pc: Ctrl-t) en gebruik
de vrije transformatie om de
gebouwen iets te verkleinen. Voeg
tot slot wat tekst toe.

ZET DE FOTO OM lN EEN VORMLAAG, VOEG EEN L/AAG TOE EN ROND AF
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STAP 19

Tot slot demonstreer ik nog snel

een briljante mogelijkheid van

vormlagen (en ook van tekstlagen).
Kies in het menu Afbeelding de
optie Afbeeldingsgrootte. Sch roef
de instellingen bij Document-
grootte flink op, zeg vijf keer de
huidige waarden, en klik op OK. ln

het aangepaste document zie je
dat de randen nog perfect scherP

zijn en in de vorm- en tekstlagen is

geen kwaì iteitsverl ies opgetreden.
Vorm- en tekstlagen zijn namelijk
vectorlagen. Dat is een ingewik-
kelde manier om te zeggen dat ze

geen pixels bevatten. En daarom
mag je naar hartenlust vergroten
en verkleinen, zonder dat kwaliteit
verloren gaat.

PAS HET FORMA.AT AAN EN COÀITROLEER DE KWALITEIT
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Dubbelklik in het deelvenster Lagen op de miniatuur van de tekstlaag (die met de T). Zo selecteer
je alle tekst op die tekstlaag.

Dubbelklik eerst oP de miniatuur van de tekstlaag om de tekst te selecteren. Open vervolgens de
vervolgkeuzelijst Lettertypefamilie door erop te kikken. Blader met de pijltoetsen op je toétsen-
bord door de lijst en bekijk op je scherm hoe elk lettertype eruitziet. Dlu[ op de Escape{oets om
de vervolgkeuzelijst te verlaten.

Gebruik de toetsencombinatie Command-H (pc: Ctrl-H). Vergeet niet dat je dit deed en schakel de
markering later weer in.

lnderdaad, het formaat van het woord Sample kun je aanpassen. Wil je het groter hebben, kies dan
in de Voorkeuren van Photoshop de optie Têkst (pc: kies in het menu Bewerken onder Voorkeuren
de optie Tekst). Wijzig in het onderdeel met tekstopties de instelling bij Grootte lettertypevoorver-
toning in ¡ets groters en klik op OK.

Met de toetsencombinatie Command-Shift-> (pc: Ctrl-Shift->) vergoot je het lettertype en met
Command-Shift-< (pc: Ctrl-Shifr-<) verklein je het.

Net zoals bij elke andere laag: gebruik de toetsencombinatie command-J (pc: ctrl-J).

Wil je een omweg, kies dan in het menu Venster de optie Teken. Maar de toetsencombinatie
Command-T (pc: Ctrl-T) is sneller. Selecteer dan wel eerst tekst, want anders start je een vrije trans-
formatie.

Kies in het menu Venster de optie Alinea

TEKSÏ. EN VORfVI LAGEN
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SELECTEER IK SNEL MIJN TEKST?

ZIE IK SNEL HOE ANDERE LETTE:RTYPEN ER IN MIJN TE:KST UITZIEN?

VERBERG IK TIJDENS DE VOORVERTONING VAN ANDERE LETTERTYPEN DE TEKSTMARKERING?

WIJZIG IK HET LETTERFORMAAT IN DE VOORVERTONING MET LETTERTYPEN?

VERGROOT OF VERKLEIN IK HET LETTERTYPE ZONDER DE OPTIEBALK?

DUPLICEER IK EEN TEKSTLAAG?

OPEN IK HET DEELVENSTER TEKEN?

OPEN IK HET DEELVENSTER ALINEA?
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Dit hoofdstuk gaat over het verbeteren

van digitale foto's. Je leest hier met welke

stappen je de foto's op je computer (en op

papier) precies zo krijgt als wat je door de

zoeker zag. De rode draad in dit hoofdstuk

is eenvoud. (Naast technieken voor het

verbeteren van je digitale foto's.) Voor deze

technieken heb je geen vijftig lagen nodig.

Sterkeç foto's die je met stapels lagen verbe-

terde, zijn geen prijswinnaars. Het is eerder

omgekeerd. Minder lagen betekent minder

werk en dat betekent een beter resultaat.

fxKnØF il
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MÊT MOÞERNE FOTOGRAFIE KUN JE TWEE BELICHTINGEN COMBINEREN

Heb je wel eens een landschapsfoto gemaakt waarin de lucht veel te licht uitpakte, terwijl de rest van de

foto wel goed was? Sla dan vooral de komende bladzijden niet over. Bij het fotograferen van een land-

schap met een heldere lucht, moet je kiezen. Stel je de belichting in op de lucht, of stel je deze in op

het voorgrondgebied voor een goed belicht onderwerp? Het maakt niet uit wat je kiest, want het levert

hoe dan ookvaak een matig resultaat op. Stel je de belichting in op de lucht, dan krijg je meestal een te

donkere voorgrond. En stel je in op de voorgrond, dan krijg je een overbelichte lucht met veel detailver-

lies. Maar met een beetje planning vooraf, is er een prima oplossing mogelijk. lVaak een foto waarin de

voorgrond goed is belicht en maak een tweede waarin de lucht goed is belicht. Combineer die twee met

behulp van de lagen en laagmaskers van Photoshop. Zo heb je het beste van beide werelden.

TIINII BIIIIOIITINGIIN OOMIIINIIIIIIN

STAP 1

Open de twee foto's die je met
elkaar wilt combineren. lk gebruik
hier twee landschapsfotot. Omdat
je twee identieke foto's nodig hebt,
raad ik je sterk aan een statief te
gebruiken. Bij de eerste foto stelde
ik de belichting in op de lucht.
Zoals je ziet, is de voorgrond in die
foto veel te donker. lk veranderde
niets aan het statief en maakte een
tweede foto, waarbij ik de belich-
ting instelde op de voorgrond. De
voorgrond is nu prachtig, maar de
lucht is duidelijk te licht en mist de
kleuren en details die ik door de
zoeker zag.

140



Kopieer de foto met de overbe-
lichte lucht en plak hem in de
foto met de goed uitgevallen
lucht. Klik op de foto met de
mislukte lucht, selecteer hem
met Command-A (pc: Ctrl-A) en
kopieer hem met Command-
C (pc: Ctrl-C). Klik dan op de
foto met de geslaagde lucht en
plak de gekopieerde foto met
Command-V (pc: Ctrl-V¡. Als het
goed is, heb je beide belichtingen
nu op twee afzonderlijke lagen in

hetzelfde document. Maar op je
beeldscherm zie je alleen de foto
met de overbelichte lucht.

STAP 2
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PLAATS DE FOTO MET DE SLECHTE LUCHT IN DE FOT.o MET DE GOEÐE LUCHT
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Klik eenmaal op de bovenste
laag om deze te selecteren en klik
vervolgens onder in het deelven-
ster Lagen op de knop Laagmas-
ker toevoegen. Selecteer de lucht
en wolken met het gereedschap
Snelle selectie (\Â/).

Opmerking: ik heb het al een
paar keer gezegd en misschien
vind je me een zeuç maar ik wil
dat degenen die het eerste deel
oversloegen en hier beginnen te
lezen ook weten dat ik een video
maakte waarin ik de basis van
selecties uitleg. Kijk op de website
bij dit boek: www.kelbytraining.
com/books/layerscs5.

STAP 3
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GEEF DE BOVENSTE LAA6 EEN LAAGMASKER
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STAP 4

Controleer of het laagmasker
geselecteerd is (herkenbaar aan

een zwarte lijn langs de hoeken
van de miniatuur). Kies in het menu
Bewerken de optie Vullen, kies in

de vervolgkeuzelijst Gebruik de
optie Zwart en klik op OK. Of stel
met de X-toets de voorgrondkleur
in op zwart en gebruik Option-
Delete (pc: Alt-Backspace) om de
selectie met zwart te vullen. Hef de
selectie op met Command-D (pc:

Ctrl-D). De lichte lucht is verbor-
gen en je ziet de onderliggende,
betere lucht.

Tip: vergeet niet dat je met het
gereedschap Penseel (ingesteld
op zwart of wit) de randen van het
masker kunt bijwerken

VUL DE SELECTIE MET ZWART EN MAAK ZO DE GOEDE BELICHTING ZICHTBAAR

FOIO'5 VËRBETEREN MET LAGENu00[Dst'ut{ 0

STAP 5

Afhankelijk van de belichting van
de twee foto's wordt de lucht soms
iets te donker. En dan komt het
deelvenster Maskers goed van
pas. Klik op de miniatuur van het
laagmasker en kies in het menu
Venster de optie Maskers. De
optie Dichtheid in het deelvenster
Maskers kun je beschouwen als

de dekking van het Iaagmasker.
Verlaag de waarde om de zojuist
verborgen lichte Iucht enigszins
terug te halen.

142

VERMINDER DE DICHTHEID VAN HET MASKER



Open een foto waarvan je het
onderwerp wat naar voren wilt
halen. Deze foto maakte ik op
een markt in Dubai. De man was
eigenlijk aan het werk, maar nam
toch even de tijd om snel te pose-
ren. Het probleem bij deze foto is

dat, vergeleken bij de rest van de
foto, zijn gezicht wat te donker is.

fxEEØEn ñ

ÏNKIINIIN ilIIìT I,IOH'T'
VERBETER FOTO's EN ZET HET ONDERWERP IN HET MIDDELPUNT

Steeds als ik deze techniek laat zien, vragen mensen me om meer. Maar er is niet meer. Met deze techniek

kun je maar één ding doen. Zij is simpel, effectief en rechttoe rechtaan. En daarom gebruik ik haar zo vaak.

Eén extra laag en dan ben je klaar. Eenvoudiger kan haast niet.

STAP 1

FOTO'S VERBETEREN MET LAGEN 143
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STAP 2

Klik in het deelvenster Aanpas-
singen op de knop Curven voor
een Curven-aanpassingslaag. Druk
halverwege de curve de muisknop
in en sleep omhoog en maak de
hele foto wat lichter. Overdrijf het
niet, je kunt dit later nog bijstel-
len. Deze Curven-aanpassing
verbergen we voorlopig. Maak
het laagmasker zwart door met de
toetsencombinatie Command-l
(pc: Ctrl-l) het witte laagmasker om
te keren.

Tip: je kunt het laagmasker
ook omkeren door op de knop
Omkeren, onder in het deelvenster
Maskers te klikken.

VOEG EEN CURVEN-AANPASSINGSLAAG TOE EN VUL MET ZWART
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STAP 3

Kies in de gereedschapset het
gereedschap Penseel of druk op
de B-toets. Klik op de optiebalk
op de penseelminiatuur en kies in

de penseelkiezer een middelgroot,
zacht penseel. Stel op de optiebalk
de dekking van het penseel in op
30% en druk op de D-toets om
de voorgrondkleur in te stellen op
wit. (De standaardkleuren van een
aanpassingslaag zijn omgekeerd.)
Teken over de gebieden die je wat
lichter wilt maken. Zie je? Nu klinkt
de titel van deze tutorial ineens
een stuk logischer, nietwaar?
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ln de vorige stap stelden we voor
een subtiel effect de penseel-
dekking in op 30%. Wilje op
bepaalde delen van de foto wat
meer licht toevoegen, sleep dan
met het penseel over dat gebied,
laat de muisknop los en sleep
nogmaals. Bouw het effect zo laag
voor laag op en maak het gebied
steeds iets lichter. Vergeet niet
om na afloop de dekkingswaarde
terug te zetten. Wil je zien hoe het
gaat, houd dan de Option-toets
(pc: Alt-toets) ingedrukt en klik.
Wil je de foto weer zien, klik dan
nogmaals terwijl je de Option-
toets indrukt.

STAP 4 BOUW MET MEERDERE LIJNEN DE BELICHTING OP

'145lI00nrs't'uI{ 6

Het mooie aan dit lichteffect
is dat je het achteraf nog kunt
aanpassen. Klik in het deelvenster
Lagen op de miniatuur van de
Curven-aanpassingslaag om het
dialoogvenster Aanpassingen met
de Curven-aanpassing te openen.
SIeep de curve omhoog voor
meer licht, of omlaag voor minder
licht. En dat allemaal met maar
één laag. Prachtig, toch?

STAP 5
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DOOIIDIIT]KITIIN IIN TIIGIINIIOUDIIN
EEN HANDIGE TECHNIEK WAARMEE JE GEBIEDEN DE AANDACHT GEEFT OF JUISÏ NIET

Doordrukken en tegenhouden zijn technieken uit de wereld van de analoge fotografie en verwijzen naar

het donkerder of .¡uist lichter maken van bepaalde delen van een foto. Photoshop heeft twee gereedschap-

pen die precies als in de donkere kamer werken. Helaas is het effect van deze gereedschappen permanent

en onomkeerbaar. Toch vind ik het erg interessant om de kijker met behulp van doordrukken en tegenhou-

den door een foto te leiden. Gebieden waar ik de aandacht op wil vestigen, maak ik lichter. Gebieden die

minder of niet de aandacht hoeven te trekken, maak ik donkerder. Hier lees je hoe je dat doet zonder dat

je de foto permanent wijzigt.

STAP 1

Open een saaie foto. lnderdaad:
wat is saai? Als je het ziet, herken
je het wel. Zo'n Íoto die je niet wilt
wegdoen, maar omdat hij net iets
mist ook niet echt goed is. ln de
foto die ik hier gebruik, lijkt alles in

elkaar over te lopen. Niets springt
er echt uit. Het water onder in de
foto is zelfs een van de lichtste
gebieden in de foto en trekt zo alle
aandacht.

't46



Klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Een nieuwe
laag maken om boven de ach-
tergrondlaag een nieuwe, lege
laag toe te voegen. Kies in het
menu Bewerken de optie Vullen.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Gebruik de optie 50% Grijs en klik
op OK.

STAP 2
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VOEG EEN LAAG TOE EN VUL DIE MET 50% GRIJS
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Wijzig de overvloeimodus van
deze grijze laag in Bedekken.
Deze modus verbergt alles wat
50% grijs is en het lijkt alsof de
grijze laag transparant is. Klik maar
eens op het oogpictogram naast
de laagminiatuur om deze laag te
verbergen en klik nogmaals om
hem weer zichtbaar te maken. De
afbeelding ziet er steeds hetzelfde
uit, of de laag verborgen is of niet.

Tip: met Command-Shift-N (pc:
Ctrl-Shift-N) open je her dialoog-
venster Nieuwe laag. Met dit
dialoogvenster voeg je niet alleen
een nieuwe laag toe, maar kun
je gelijk ook de overvloeimodus
wijzigen in Bedekken en de laag
vullen met 50% grijs.

SÏAP 3

FOTO'S VERBETEREN MET LAGEN ü00[Ds'tuI{ G

KIES DE OVERVLOEIMODUS BEDEKKEN EN ZIE HOE HET GRIJS TRANSPARANT WORDT
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STAP 4

Kies in de gereedschapset het
gereedschap Penseel (B) en kies
een middelgroot, zacht penseel.
Maak het penseel groot genoeg
voor de gebieden die je wilt
doordrukken of tegenhouden,
maar niet zo groot dat je over alles
tegelijk tekent. Stel op de optie-
balk de dekking van het penseel in

op 20"/o.

SELECTEER HET PENSEEL EN VERLAAG DE DEKKINGTOT 20%

FOTO'S VERBETEREN MET LAGENIolrFDst'ut{ ß

STAP 5

Klik op de grijze laag om hem te
selecteren. Druk op de D-toets om
wit als voorgrondkleur te kiezen
en druk dan op de X-toets om de
voor- en achtergrondkleur met
elkaar te verwisselen. Teken nu

over de gebieden waar je de kleur
wilt tegenhouden. (De gebieden
die je lichter wilt maken.) Door de
lage dekking zijn de penseelstre-
ken subtiel. Laat na elke streek de
muisknop los en sleep opnieuw
hetzelfde gebied. Zo bouw je het
effect beetje bij beetje op en maak
je de gebieden steeds iets lichter.
Zoek gebieden die je naar voren
wilt halen. lk tekende hier over de
voorste boot en zelfs over de boot
rechts in beeld.

148

TEKEN MET WIT EN SIMUIEER ZO HET TEGENHOUDEN



Druk op de X-toets om de voor-
en achtergrondkleuren om te
wisselen zodat zwart de voor-
grondkleur wordt. Teken over de
gebieden waar je de kleuren wilt
doordrukken, oftewel de gebie-
den die je donkerder wilt maken.
Doe dit bij gebieden waar je niet
de aandacht op wilt vestigen. lk
maakte hier het water onder-
aan en links en rechts donkerder.
Ook tekende ik over de bomen
boven in de foto en maakte zo
hun kleuren intenser. Verklein het
penseel zodra je bij kleinere, meer
gedetailleerde gebieden komt.

Tip: met de blokhaak links (l) maak
je het penseel snel kleiner.

STAP ó
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TEKEN MET ZWART EN SIMULEER ZO HET DOORDRUKKEN
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Teken verder met zwart of wit om
de foto lichter of donkerder te
maken. Omdat je alle bewerkin-
gen op de grijze laag uitvoert, is
niets destructief. En met de lage
dekking van het penseel, kun je
creatief te werk gaan en het effect
in bepaalde gebieden intenser
maken dan in andere. Bewerk je
per ongeluk een gebied dat je
niet wilde wijzigen, klik dan onder
in de gereedschapset op het
vakje voor de voorgrondkleur, stel
de kleur in op 50% grijs (de kleur
van de laag) en teken opnieuw.
De kleurwaarden zijn R: 128,
G: 128, B: 128. Omdat de grijze
laag transparant is, neutraliseer
je zo het effect en worden alle
wijzigingen verborgen. Herstel de
dekkingswaarde als je klaar bent.

STAP 7
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MET LAGEN EEN HDR.EFFECT NABOOTSEN

HDR-fotografie is hip. Kort gezegd, maak je meermaals dezelfde foto, met steeds een andere belichtings-

stap. En na afloop voeg je ze samen met HDR-software (zoals Samenvoegen tot HDR Pro van Photoshop).

Maar wat doe je als je slechts één foto nam? CS5 heeft daar een oplossing voor: HDR-kleurtinten. Met

enkele schuifregelaars en een stuk of wat lagen kom je een aardig eind in de richting van dat HDR-effect

waarmee je foto's een cool uiterlijk geeft.

STAP 1

Het is belangrijk dat je weet bij wat
voor soort foto's deze techniek het
goed doet. Je hebt een bepaalde
uitstraling nodig. Eigenlijk is het
net het omgekeerde van dat
softfocuseffect, eerder in dit
hoofdstuk. Dat zachte, enigszins
onscherpe effect doet het goed bij
familiefoto's, kinderen en andere
van nature'zachte' afbeeldingen.
De techniek die we hier bespreken,
vraagt eerder een ruige, stoere
afbeelding.
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Omdat we het HDR-effect hier
nabootsen, gebruiken we natuur-
lijk niet het dialoogvenster HDR
Pro, maar een aanpassing. Kies
in het menu Afbeelding onder
Aanpassingen de optie HDR-
kleurtinten. Deze aanpassing is

namelijk niet als aanpassingslaag
beschikbaar. En er is nog een
nadeeltje, het werkt niet bij meer-
dere lagen. Zodra 1e de aanpas-
sing op een meerlagig bestand
toepast, levert dat een platte
afbeelding op. Ja, ik vind het ook
vervelend. Over een paar minuten
ken je de sluiproute.

STAP 2
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PAS DE HDR.TOONAANPASSING TOE
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Nu wordt het leuk. Pas de instel-
lingen zo aan, dat je een lekker
ruigig effect krijgt. (Jazeker, 'ruigig'
is een bestaand woord. Het staat
op internet, dus is het waar.) Een
hoge waarde bij Detail doet het
vaak goed, zeker alsje dan ook
nog de schuifregelaars Sterkte
en Gamma een stuk versleept.
Waarschijnlijk ziet de foto er in
bepaalde delen nu slechter uit (de

huid bijvoorbeeld). Dat lossen we
dadelijk op met behulp van lagen.
Klik op OK zodra je klaar bent.

STAP 3
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STAP 4

De huid en enkele andere gebie-
den in de foto zijn er niet bepaald
op vooruit gegaan. lk zei al dat je
deze aanpassing niet op een meer-
lagig document kunt uitvoeren. Als
het kon, zou je de laag natuurlijk
dupliceren en een maskertoepas-
sen. ln plaats daarvan leiden we
Photoshop even om de tuin. Kies
in het menu Selecteren de optie
Alles en kies vervolgens in het
menu Bewerken de optie Kopiëren

SELECTEER EN KOPIEER DE AFBEELDING
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STAP 5

Maak alle bewerkingen ongedaan
tot je weer bij het origineel bent.
Kies in het menu Bewerken de
optie Stap terug of gebruik de
toetsencombinatie Command-
Option-Z (pc: Ctrl-Option-Z) tot je
weer bij de oorspronkelijke foto
bent waarje nog geen HDR-
kleurtinten op toepaste.
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MAAK ONGEDAAN TOT JE DE ORIGINELE FOTO TERUG HEBT



Kies nu in het menu Bewerken de
optie Plakken. Een paarstappen
geleden kopieerde je de HDR-
versie van de foto. Die plak je nu

over de originele foto. Zelfs als je
stappen ongedaan maakt, blijft
een gekopieerde selectie gewoon
in het geheugen van Photoshop
staan. Na het plakken heeft het
bestand twee lagen: de originele
en de bewerkte versie.

STAP ó
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PLAK DE GEKOPIEERDE LAAG BOVEN HET ORIGINEEL
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Tot slot verwijderen we de HDR-
effecten uit gebieden waar ze

de foto geen goed doen. Klik in

het deelvenster Lagen eerst op
de bovenste laag om de aange-
paste foto te selecteren en klik
dan onder in het deelvenster op
de knop Laagmasker toevoegen.
(Je kent dit vast nog wel uit het
laagmaskerhoofdstuk.) Klik in het
deélvenster Maskers op de knop
Omkeren. Het masker is nu zwart
en verbergt de HDR-versie. Stel
de voorgrondkleur in op wit en
teken met het gereedschap Pen-
seel (B) het effect selectief terug.
Het doet het goed op het shirt en
andere kleding, maar ook op de
banden werkt het perfect.

SÏAP 7

FOTO'S VERBETEREN I\¡ET LAGEN

VOEG EEN ZWART LA,AGMASKER TOE EN TEKEN HET HDR.EFFECT IN



FOTO'S VERBETEREN MET LAGEN
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VüNVANG IIIINS IIIIN IT]OH'T
GEWOON, OMDAT HET SOMS NODIG IS

AIs je dit leest, sta je op een kruispunt in je Photoshop-carrière. Sommige mensen lezen de titel en bla-

deren gelijk verder omdat dit te ver gaat in hun ogen. Ze vinden het misschien zelfs onethisch. Waarom?

Omdat er mensen zijn voorwie ditvalsspelen is. En dat is de keuze die je hier maakt. ls hetverantwoord

om met Photoshop een lucht te vervangen? lk vind dat het mag. Als ik na een lange reis eindelijk bij een

locatie kom en het weer dan niet meewerkt, beschouw ik het als mijn recht (nee, plichtl) om de foto te

maken die ik voor ogen had. Als fotojournalist zou ik zoiets natuurlijk nooit doen, maar dat ben ik niet.

Wat zeg ik, ik ben niet alleen fotograaf, maar ook Photoshop-man. Het wordt gewoon van me verwacht,

nietwaar? lk hoop dat je tussen de regels door mijn knipoog ziet. Hoe dan ook, het gaat erom dat niet alle

lezers dit een eerlijke oplossing vinden. En dat mag! Toch is dit een veelgevraagde bewerking en daarom

staat hij in dit boek. Ga je gang en voel je vooral niet schuldig.

STAP 1

Vorig jaar gaf ik een workshop
over landschapsfotografie en
Photoshop in een streek waar
ik altijd al eens naartoe wilde.
Palouse in de Amerikaanse staat
Washington. Een pittoresk gebied
met glooiende groene heuvels,
oude boerderijen en (meestal)

i nd ru kwekkende wo I ken partijen.
Behalve toen ik erwas. De hele
week zagen we een strakblauwe
lucht. (Ach, voor hetzelfde geld
had het geregend.) Bij de prach-
tige zonsopgang die ik met mooi
licht fotografeerde, had ik graag
een indrukwekkende wolkenpartij
gehad, maar meer dan wat kleine
wolkjes aan de horizon zat er niet
in. En daarom gebruik ik een foto
met goede wolken.
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Om dit goed te laten werken (en

Photoshop geen slechte naam
te bezorgen), is het belangrijk
dat je de juiste 'nep-wolkenlucht'
kiest. Wolken luchten fotografeer
ik dan ook altijd vanuit meerdere
standpunten, want je weet nooit
wanneer ze van pas komen. ln de
Palouse-foto kwam de zon links
op, dus daar is mijn lichtbron. lk
moest dus een wolkenfoto zoeken
waar de zon ongeveer dezelfde
positie had. Anders werkt het
gewoon niet. Hoewel weinig
mensen kunnen zeggen wát er
mis is, merkt vrijwel iedereen dat
er iets niet klopt. En dan volgt
die gevreesde vraag: 'Heb je dit
gefotoshopt?'

STAP 2

vìo
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ZORG DAT DE'NEPLUCHT' WERKT

155

Klik op de foto met de mooie
wolken. Kies in het menu Selecte-
ren de optie Alles of selecteer de
hele afbeelding met de toetsen-
combinatie Command-A (pc: Ctrl-
A). Kopieer de foto vervolgens
met Command-C (pc: Ctrl-C).

SÏAP 3
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STAP 4

Schakel over naar de foto met de
mooie voorgrond en selecteer de
lucht met het gereedschap Snelle
selectie (\44. Kies in het menu
Bewerken onder Speciaal plakken
de optie Plakken in. Zo plak je
de foto met de mooie lucht in de
andere foto. Omdat Photoshop de
selectie daarbij automatisch omzet
in een masker, is in de bovenste
laag alleen de goede lucht zicht-
baar.

Tip: wil je de selectie nog wat bij-
werken, klik dan op de laagmasker-
miniatuur en klik in het deelvenster
Maskers op de knop Maskerrand.
ln hoofdstuk 4 lees je meer over
het deelvenster Maskers.

PLAK DE WOLKEN II{ DE BELABBERDE LUCHT
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STAP 5

Kies tot slot in het menu Bewerken
de optie Vrije transformatie en pas
het formaat en de positie van de
lucht zo aan, dat hij netjes in de
foto past. Helaas past hij niet altijd
perfect. ln de vorige stap zie je de
bomen van de wolkenfoto. Klik
op het oogpictogram links van de
onderste laag. Deze is nu verbor-
gen en alleen de mooie lucht van
de bovenste laag is zichtbaar. Kies
het gereedschap Snel retou-
cheerpenseel (J), markeer op de
optiebalk het selectievakje lnhoud
behouden en teken over de
bomen om ze te verwijderen.

15ó

TRANSFORMEER DE GOEDE LUCHT ZODAT HIJ IN DE BELABBERDE PAST



157

Open twee foto's. Als je een
groepsfoto maakt, zijn er altijd wel
mensen die net op dat moment
hun hoofd wegdraaien of hun
ogen sluiten. En als je dan een
tweede foto maakt, kijken andere
mensen net even weg. Als je
dit op tijd ziet, maak je gewoon
nog een foto. En had je het niet
door, dan wordt het tijd voor de
automatische uitlijnoptie van
Photoshop.

fxmØË il

Lt(inN lr()On HIN Gtt0npslt(]!'(]
AU'T'0ilTATISO H I]I'I'IIJNIIN
SOMS KIJKT GEWOON NIET IEDEREEN NAAR DE CAMERA

ln het menu Bewerken vind je de nauwelijks bekende optie Automatisch uitlijnen. Deze komt goed van

pas als je bij een portret met meerdere mensen ontdekt dat niet iedereen naar de camera keek of als

iemand zijn ogen dicht had. Daarom is het handig als je meerdere foto's hebt. Dan voeg je gewoon de

beste versies samen in een afbeelding. En omdat handmatig uitlijnen niet zo eenvoudig is, schiet de optie

Automatisch uitlijnen je te hulp.

STAP 1
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STAP 2

Kopieer eerst een van beide foto's
en plak hem in het andere bestand.
Klik in het deelvenster Lagen op
een van de twee lagen en klik
terwijl je de Shift-toets ingedrukt
houdt ook op de andere laag.
Beide lagen zijn nu geselecteerd.
Kies in het menu Bewerken de
optie Lagen automatisch uitlijnen.
Laat Projectie op Automatisch
staan en klik op OK. Photoshop
analyseert de lagen een minuutje
en lijnt ze dan aan de hand van
details in de bovenste laag met
elkaar uit. Omdat Photoshop in

dit voorbeeld vooral naar de muur
achter de meisjes keek, staan de
twee lagen nu redelijk in dezelfde
positie, met een vergelijkbaar
perspectief.

SELECTEER DE LAGEN EN GEBRUIK DE OPTIE LAGEN AUTOMATISCH UITLIJNEN

FOTO'5 VERBETEREN MET LAGENil{}0trl}st'u{ {i

STAP 3

Lagen automatisch uitlijnen lost
het probleem meestal direct op en
plaatst de mensen perfect uitge-
lijnd op de foto. Maar soms moet
je zelf wat werk verrichten. En dan
gebruik je deze oude verlrouwde
overvloeitruc. Wijzig voor de
bovenste laag de overvloeimodus
in Verschil. Alles wat op beide
lagen overeenkomt, is nu zwart. lk

wil het meisje op de bovenste laag
zo zwart mogelijk krijgen. Verplaats
de bovenste laag met het gereed-
schap Verplaatsen M zo, dat het
gezicht zo veel mogelijk overeen-
komt met de onderliggende laag.
De V-hals van haar shirt is hier ove-
rigens een handig referentiepunt.
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Herstel de overvloeimodus Nor-
maal als je denkt dat je redelijk
in de buurt zit. Klik onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Laagmasker toevoegen voor een
laagmasker op deze laag. Omdat
het jongste meisje op de boven-
ste laag niet naar de camera kijkt,
tekende ¡k met een zwarl penseel
(B) over haar gezicht. Zo verborg
ik haar gezicht op de bovenste
laag en werd tegelijkertijd haar
gezicht op de onderste laag zicht-
baar. lk tekende ook over de arm
rechts, zodat deze beter aansluit.
Je bracht de beste gebieden van
beide foto's samen in één enkele
afbeelding.

STAP 4
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VOEG EEN MASKER TOE EN TEKEN DE BELANGRIJKSTE GEBIEDEN TERUG
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MisschÌen zijn de foto's tijdens het
u itlijnen wat geroteerd. Ven,rijder
in dat geval de overtollige witte
of transparante gebieden met het
gereedschap Uitsnijden (C). Dat is

alles. Het beste van beide foto's,
samengebracht in één foto.

STAP 5

FOTO'S VERBETEREN IVl ET LAGEN lI00trttst'tJtt li

SNIJD DE FOTO BIJ
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PLIA'ÏS nIIJI( VBBSO H üIÌPHN
VERSCHERP MET BEHULP VAN LAGEN ALLEEN DE GEBIEDEN DIE HET NODIG HEBBEN

Eerlijk is eerlijk; verscherpen is nou niet bepaald een wetenschappelijk hoogstandje. Het is eigenlijk vrij

eenvoudig en ik wil het ook niet onnodig ingewikkeld maken met stapels lagen en lastige terminologie.

Meestal vind ik de eenvoudigste verscherping (en dan ook nog in geringe mate) de beste. Maar soms

hebben bepaalde gebieden wat extra verscherping nodig. En dan komt deze techniek van pas. Eén laag

en één laagmasker bieden samen enorme flexibiliteit in verscherping.

STAP 1

Open de foto die je scherper wilt
maken. Hier zie je een foto van
mijn nichtje op paaszondag.
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Dupliceer de achtergrondlaag met
de toetsencombinatie Command-
J (pc: Ctrl-J) zodat het deelvenster
Lagen twee lagen heeft. Kies in
het menu Filter onder Verscher-
pen de optie Onscherp masker.
Omdat dit een foto met lage
resolutie is, kies ik bij Hoeveelheid
voor 150%. Straal stel ik in op 1,2
pixels en Drempel op 0. Bij een
foto met hogere resolutie (150 ppi
of meer) adviseer ik je bij Hoe-
veelheid een waarde van 175 tot
200%. Klik op OK als je klaar bent.

STAP 2
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Zoom na het verscherpen in met
het gereedschap Zoomen (Z).

Bekijk vooral de armen en het
gezicht. Het effect is op papier
niet goed herkenbaar, daarom
raad ik je aan dit zelf uit te probe-
ren. ln mijn voorbeeld verschijnt
er langzaam een patroon in de
huid en langs de armen ontstaat
een vreemde gloed. Dit is het
signaal dat je te veel verscherping
toepäste. Geen probleem, dat
corrigeren we in de volgende stap

STAP 3

FOTO'S VERBETEREN IVl ET LAGEN

ZOOM IN EN CONTROLEER DETAILS
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STAP 4

Klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Laagmasker
toevoegen voor een laagmasker
op de bovenste, zojuist ver-
scherpte laag. Keer het masker
om met de toetsencombinatie
Command-l (pc: Ctrl-l). Het masker
is nu met zwart in plaats van wit
gevuld en verbergt de laag met
verscherping. De onderliggende,
originele laag is zichtbaar.

Tip: als je terwijl je op de knop
Laagmasker toevoegen de Option-
toets (pc: Alt-toets) ingedrukt
houdt, wordt het masker automa-
tisch omgezet in zwart.

VOEG EEN LAAGMASKER TOE EN VUL DAT MET ZWART
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STAP 5

Druk op de B-toets voor het
gereedschap Penseel en kies in

de penseelkiezer een klein, zacht
penseel. Stel de voorgrondkleur in
op wit en teken in het masker over
de gebieden die wel wat extra
verscherping kunnen gebruiken.
Zo haalde ik hier de details in de
jurk naar voren. Ben je ontevreden
met het resultaat, wissel dan met
de X-toets de voor- en achter-
grondkleur om en teken met zwart
om de verscherping te verbergen.
Deze verscherpin gsmethode biedt
veel flexibiliteit. En dat alles met
slechts één extra laag.
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Open een foto waarin sommige
kleuren niet zo mooi uit de verf
komen als de andere kleuren in
de foto. ln dit voorbeeld kunnen
de geel- en blauwtinten wel wat
extra's gebruiken. Klik in het deel-
vensterAanpassingen op de knop
Kleurtoon/verzadiging. Kies in de
vervolgkeuzelijst boven de schu if-
regelaar Kleurtoon de kleur die
je wilt oppeppen. We nemen nu

eerst de geeltinten onder handen,
kies daarom in dit geval de optie
Geeltinten.

fxmØËñ

SIDII0IIIIDITN KI,HT]ITIIN TTHBS'I'NNKüN
VOOR ALS JE EEN BEPAALDE KLEUR IN DE FOTO WILT OPPEPPEN

Het komt nogal eens voor dat een bepaalde kleur in een foto niet zo mooi oogt als in het echt. Een van de

voordelen van een aanpassingslaag Kleurtoon/verzadiging is dat in plaats van de hele foto ook speci-

fieke kleuren in de foto kunt bewerken. Als je daarbij optelt dat je met het laagmasker wijzigingen op de

aanpassingslaag kunt verbergen, dan biedt dat de mogelijkheid om behoorlijk krachtige afbeeldingen te

maken.

STAP 1
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STAP 2

Sleep de schuifregelaa r Verza-
diging naar rechts tot ongeveer
40. De geeltinten zijn nu veel
sprankelender. Bij andere kleuren
werkt het precies hetzelfde. Vind
je dat de lucht wel wat meer blauw
kan gebruiken, kies dan in de
vervolgkeuzelijst de optie Blauw-
tinten en sleep de schuifregelaar
Verzadiging weer naar rechts. De
blauwtinten zijn meteen een stuk
levendiger.

GEEF VERWASSEN KLEUREN MEER VERZADIGING

FOTO'S VERBEIEREN IVEÏ LAGEN|l00ltDs'l'ull $

STAP 3

Het enige probleem is dat alle
andere blauwtinten ook intenser
zijn geworden. En hoewel het
blauw in het gebouw rechts meer
verzadigd is, lijken de kleuren toch
fletser en minder levendig dan
eerst. Gelukkig heeft de aanpas-
singslaag een laagmasker. Open
met het gereedschap Penseel (B)

de penseelkiezer en kies een zacht
penseel. Druk op de X-toets om
de voorgrondkleur in te stellen op
zwart en teken over het laagmasker
om het effect in de andere gebie-
den te verbergen. Beperk zo de
kleuroppepper tot de lucht en de
gele gebieden.
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TEKEN OP HET LAAGMASKER OM HET EFFECT IN TE PERKEN



Open een foto die mooier was
geweest als je tijdens het foto-
graferen een softfocusfilter had
gebruikt. Niet elke foto is geschikt.
Pas dit effect bijvoorbeeld niet
toe op een foto van twee paarden
die nek aan nek de finish passeren.
Dat is geen 'zachte'foto. Andere
sportfoto's en gespierde onder-
werpen werken ook niet. Portret-
foto's (van stellen of een ouder
met kind) en ochtendfoto's doen
het meestal wel erg goed.

fxuØn ñ

nnN za0ltÏ, ONS0H|ìBP DlrFD0T
MEÏ EEN LA.AG EN EEN FILTER BOOTS JE EENVOUDIG HET EFFECT VAN EEN TRADITIONEEL
FOTOFILTER NA

lk boots graag het effect van traditionele fotofilters na. Het grote voordeel daarbij is dat ik dan tijdens het

fotograferen niet over bepaalde effecten hoef na te denken. lk kan ze namelijk net zo goed achteraf toe-

voegen met Photoshop. Bovendien voorkom ik dat ik uiteindelijk met een foto-effect zit dat ik niet wil.

STAP 1
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STAP 2

Dupliceer de achtergrondlaag met
Command-J (pc: Ctrl-J). Kies in het
menu Filter onder Vervagen de
optie Gaussiaans vervagen. Stel

Straal in op rond 10 pixels. Dit
effect werkt het beste als na het
vervagen nog enkele details in de
foto herkenbaar zijn. Klik op OK als
je klaar bent.

DUPLICEER DE ACHTERGRONDLAAG EN PAS HET FILTER GAUSSIAANS VERVAGEN TOE

FOTO'S VERBETEREN IVl ET LAGEN|l00t¡t]s1uIi 0

STAP 3

De foto is nu waarschijnlijk wat
onscherp. Verminder daarom eerst
de dekking van de onscherpe laag
lk verlaag meestal tot rond ó0
of 70"/", zodat de oorspronkelijke,
onderliggende laag tevoorschijn
komt.

1ó8

VERMINDER DE DEKKING EN MAAK DE ONDERLIGGENDE LAAG ZICHTBAAR



Deze stap is optioneel en afhan-
kelijk van de foto die je bewerkt
en of je bepaalde delen scherp
wilt weergeven. ls dat laatste
het geval, klik dan onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Laagmasker toevoegen en neem
het gereedschap Penseel (B).

Druk op de X-toets om zwart als
voorgrondkleurte kiezen en teken
over het hoofdonderwerp van de
foto zodat dit wat scherper wordt
dan de rest. Eigenlijk ben je nu
klaar met het softfocuseffect. ln
de volgende stap geven we de
foto een iets warmere uitstraling.

Tip: pas na het terughalen van
details de schuifregelaar Dicht-
heid (in het deelvenster Maskers)
wat aan. Zo verminder je het
masker en haal je wat zachtheid
terug als dingen te scherp werden

STAP 4 VOEG EVENTUEEL EEN LAAGMASKER TOE
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Met een laatste aanpassing maak
je de foto wat warmer. Zo lijkt
het alsol de foto gemaakt werd
bij zacht ochtendlicht. Klik onder
in het deelvenster Lagen op de
knop Nieuwe aanpassingslaag
maken en kies in de vervolgkeu-
zelijst Filter de optie Fotofilter
(85). Verhoog de instelling bij
Dichtheid tot 4O7o. Met slechts
twee extra lagen heb je de foto
een heel bijzondere uitstraling
gegeven.

SÏAP 5
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MAAK DE FOTO WARMER MET EEN FOTOFILTER
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H0li...

lk weet dat ik in herhaling val: gebruik de toetsencombinatie Command-J (pc: Ctrl-J). Daarmee
dupliceer je snel en eenvoudig een laag.

Met de toetsencombinatie Shift-[ (blokhaak links) maak je het penseel harder, met Shift-] (blokhaak
rechts) maak je het penseel zachter.

Druk simpelweg op de D-toets om de standaard voor- en achtergrondkleuren zwart en wit te her-
stellen. Werk je met een laagmasker, dan zijn deze kleuren omgekeerd. Gebruik je dan de D-toets,
dan wordt de voorgrondkleur ingesteld op wit en de achtergrondkleur op zwart.

Gebruik de X-toets.

Gebruik de toetsencombinatie Command-Option-Shift-N (pc: Ctrl-Alt-Shift-N) om een nieuwe laag
te maken zonder dat er nieuwe dialoogvensters verschijnen.

Met de toetsencombinatie Option-Shift-O (pc: Alt-Shift-O). Heeft het geselecteerde gereedschap
op de optiebalk een overvloeimodus, dan wijzigt de overvloeimodus daar. Gebruik je een gereed-
schap zonder overvloeimodus op de optiebalk, dan wijzig je de overvloeimodus van de huidige
laag.

Met de toetsencombinatie Command-F (pc: Ctrl-F) pas je het laatst toegepaste filter met dezelfde
instellingen nogmaals toe. Er verschijnt geen dialoogvenster.

Gebruik de toetsencombinatie Command-Option-F (pc: Ctrl-Ah-f). Deze keer verschijnt wel een
dialoogvenster zodat je de instellingen kunt aanpassen.
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Wat lagen betreft is dit een van mijn favo-

riete onderwerpen. Waarschijnlijk omdat de

combinatie van niet meer dan enkele lagen

en een paar eenvoudige retoucheergereed-

schappen zo ontzettend veel mogelijkheden

biedt. Houd bij het lezen van dit hoofdstuk

goed in gedachten dat er naast de bespro-

ken bewerkingen nog veel meer retoucheer-

mogelijkheden zijn. ln dit hoofdstuk laat ik

alleen maar zien hoe je foto's retoucheert

met enkele laagfuncties waar je al kennis

mee maakte. Daarbij heeft Photoshop wat

nieuwe retoucheergereedschappen die laag-

gerelateerde opties bieden voor een nog

beter eindresultaat.
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RETOUCHEREN MET LAGEN
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PHOTOSHOP HEEFT EEN AANTAL RETOUCHEERGEREEDSCHAPPEN MET INGEBOUWDE

LAGENTRUC

Als je een gesprekvoert, vallen rimpels en oneffenheden in het gezichtvan je gesprekspartner meestal

nauwelijks op. Je bent (hopelijk) veel meer geconcentreerd op het gesprek en de interactie. Maar bekijk je

foto's van diezelfde mensen, dan zie je ineens wel die kleinere oneffenheden in de huid. En dan komen de

retoucheergereedschappen goed van pas. Daarmee maak je bijvoorbeeld rimpeltjes in een gezicht minder

opvallend, zonder dat de foto onnatuurlijk wordt.

STAP 1

Open een portretfoto met vlekjes
o{ rimpeltjes die je wilt retouche-
ren. Heb je geen geschikte foto,
gebruik dan dezelfde foto als ik
hier gebruik. ln de inleiding van dit
boek lees je waar je de foto vindt.

Tip: controleer voor je aan het
experimenteren slaat met een foto
van een familielid of vriend, of je
alleen bent. lk heb gemerkt dat
de meeste mensen niet graag zien
hoe je hun gezicht retoucheert.
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Tot nu toe voerde je veel bewer-
kingen uit op een afzonderlijke
laag, waarna je voor een subtieler
effect de laagdekking vermin-
derde. En hier doe je hetzelfde.
Al het retoucheerwerk voer je op
een lege laag uit. Zo kun je altijd
nog iets van de oorspronkelijke
huid herstellen. Klik onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Een nieuwe laag maken. Dubbel-
klik op de naam en noem de laag
'Retoucheren', want dat is wat je
hier doet.

STAP 2
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VOEG EEN LAAG TOE VOOR DE BEWERKING
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Selecteer het gereedschap Retou-
cheerpenseel (J) en kies een heel
klein, zacht penseel, niet groter
dan de oneffenheid of rimpel die
je wilt verwijderen. Markeer op de
optiebalk het keuzerondje Mon-
ster van alle lagen. Doe je dat niet,
dan verschijnen de bewerkingen
straks niet op de zojuist toege-
voegde lege laag.

Tip: het gereedschap Retoucheer-
penseel werkt net als het gereed-
schap Penseel. Het heeft de
instelling Diameter en Hardheid,
en je gebruikt het als elk ander
penseel.

STAP 3
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SÏAP 4

Het gereedschap Retoucheer-
penseel werkt iets anders dan zijn
kleine broer Snel retoucheerpen-
seel. Bij het gereedschap Snel
retoucheerpenseel hoef je geen
monster te nemen; de oneffenhe-
den worden gewoon opgenomen
in het omringende gebied (daar-

over straks meer). Bij het gereed-
schap Retoucheerpenseel neem
je wel een monster. Zo vertel je
Photoshop wat er met het gebied
dat je bewerkt moet gebeuren.
Meestal kies je een bron in de
buurt van het gebied dat je wilt
retoucheren. De huid hoeft niet
perfect zijn, maar zorg wel dat hij
beter is dan de rimpels die je wilt
verhelpen. Houd de Option-toets
(pc: Alt-toets) ingedrukt en klik op
het gebied dat als bron dient.

NEEM EEN MONSTER

RETOUCHEREN MET LAGEN|l00t¡DsTUt{ 7

STAP 5

Teken op de laag Retoucheren
over de rimpels zoals je dat ook
met een gewoon penseel zou
doen. Zorg dat het penseel niet
veel groter is dan de rimpels zelf.
Sleep meermaals over hetzelfde
gebied zodat de rimpels beetje
bij beetje afnemen. Steeds als je
de muisknop loslaat, laat Pho-
toshop het monster dat je nam
samensmelten met de huid die je
bewerkt. Met een klein plusteken
in de buurt van de muisaanwijzer
vertelt Photoshop je welk gebied
op dat moment als bron geldt. Ben
je een keer niet tevreden, maak de
penseelstreek dan ongedaan met
Command-Z (pc: Ctrl-Z) en begin
opnieuw.
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Als dit je eerste kennismaking
met het retoucheerpenseel is, sta
je waarschijnlijk versteld van het
effect. En terecht. lk heb geen
idee hoe het precies werkt, maar
ik weet wel dat Photoshop achter
de schermen fenomenaal werk
verricht.

Bewerk nu een ander gebied,
bijvoorbeeld het voorhoofd.
Omdat Photoshop onthoudt waar
je het laatste monster nam, is het
slim om eerst een nieuwe bron te
kiezen. Houd de Option-toets (pc:
Alt-toets) ingedrukt en klik ergens
boven een voorhoofdsrimpel.

STAP ó
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KIES EEN NIEUW GEBIED ALS MONSTER

17s

Verlaag tot slot de dekking van de
laag Retoucheren. Het voorhoofd
ziet er nu behoorlijk onnatuur-
lijk uit. Een dekking van 40 tot
50% levert een goede balans
op tussen echt en nep, met een
mooi en smaakvol geretoucheerd
portret als resultaat.

STAP 7
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VERMINDER DE DEKKING VAN DE GERETOUCHEERDE LAAG
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ALLES DRAAIT TEGENWOORDIG OM RETOUCHEREN EN EEN EGALE HUID STAAT DAARBIJ

VOOROP

Elk portret heeft, ongeacht de leeftijd van je model. baat bij een egalere huid. Zo verberg je niet alleen

structuur die door make-up ontstaat, maar verzacht je ook vlekjes, pukkeltjes, sproetjes en zelfs de gevol-

gen van zonnebrand en rimpels.

STAP 1

Open een portret waar je deze
techniek op wilt uitproberen.
Gebruik je dezelfde foto als in de
vorige tutorial, lees dan stap 2 en
3. Daarin leg ik uit hoe je meer-
dere technieken combineert en
tegelijkertijd overzicht houdt in het
deelvenster Lagen. Blader door
naar stap 4 als je met een andere
foto aan de slag gaat.
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Als je deze stap leest, ga ik
ervan uit dat je de technieken
wilt combineren. Je hebt dus de
tutorial 'De lagentruc bij rimpels
en oneffenheden'gelezen. ln het
deelvenster Lagen staat boven de
achtergrondlaag een extra laag
en zonder de lagen permanent
samen te voegen, wilje nu de
techniek voor een gladdere en
betere huid toepassen. Je deel-
venster Lagen lijkt op het deelven-
ster dat je hiernaast ziet.

STAP 2
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Met een toetsencombinatie die
we al een paar keertegenkwamen
voegen we de lagen samen in
een nieuwe laag. Klik eerst op de
bovenste laag en geef met de
toetsencombinatie Command-
Option-Sh ift-E (pc: Ctrl-Alt-Shift-E)
de opdracht Verenig zichtbare
lagen. Boven in het deelven-
ster Lagen verschijnt een nieuwe
Iaag waarin Photoshop alle lagen
samenvoegde. Onder deze
nieuwe, samengevoegde laag
staan nog steeds de oorspronke-
lijke lagen. Doe dit na elke tech-
niek, dan heb je altijd een uitweg.

SÏAP 3
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RETOUCHEREN MET LACEN

VOEG DE LAGEN SAMEN ZONDER ALLES SAMEN TE VOEGEN
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STAP 4

Sloeg je de stappen 2 en 3 oveç
dan heb je alleen een achter-
grondlaag. Dupliceer deze met
Command-J (pc: Ctrl-J). Het deel-
venster Lagen bevat nu tweemaal
dezelfde laag.

Kwam je hier vanaf stap 3, dan
bevat het deelvenster naast een
achtergrondlaag en minstens één
andere laag ook een verenigde
laag. Beschouw deze bovenste
laag dan als de 'nieuwe' achter-
grondlaag en dupliceer hem zoals
je gewend bent.

DUPLICEER DE ACHTERGRONDLAAG

RETOUCHEREN I\4ET LAGENlI00rrDs'tut{ ?

STAP 5

Klik in het deelvenster Lagen op
de bovenste kopie om deze te
selecteren. Om de huid egaler te
maken, maken we hem eerst wat
onscherp. Veel mensen grijpen
direct naar het filter Gaussiaans
vervagen, maar ik kies liever
Oppervlak vervagen. Daarmee heb
je achteraf minder werk. (Je ziet
zo dadelijk wat ik bedoel.) Kies in
het menu Filter onder Vervagen de
optie Oppervlak vervagen. Stel bij
deze lageresolutiefoto de waarde
bij Straal in op 10 en bij Drempel
op 15. Klik daarna op OK.
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De foto is nu in zijn geheel vager
en de huid is behoorlijk egaal.
Eigenlijk is hij zelfs te egaal en
daardoor vrij onnatuurlijk. Het
filter Oppervlak vervagen slaagt
er beter dan Gaussiaans vervagen
in detailgebieden te behouden
en alleen gladde gebieden te ver-
vagen, maar is zeker niet perfect.
Scherpe sleutelgebieden zul je
met de hand moeten terugha-
len. En daarvoor gebruik je een
laagmasker. Klik onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Laagmasker toevoegen.

STAP ó
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VOEG AAN DE VERVAAGDE LAAG EEN LAAGMASKER TOE
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Klik met het gereedschap Penseel
(B) op de penseelminiatuur op de
optiebalk en kies in de penseel-
kiezer een niet al te groot, zacht
penseel. (Kies een formaat dat
klein genoeg is om binnen hoofd-
elementen als ogen en mond te
tekenen.)

STAP 7
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STAP 8

Druk achtereenvolgens op de
D-toets en de X-toets om de
voorgrondkleur in te stellen op
zwart. Teken vervolgens over de
hoofdonderdelen die je scherp
wilt weergeven. Begin bij de ogen
en ga verder met de neus en de
mond. Teken ook over sieraden
en haar dat je scherp wilt houden.
Vergeet niet dat je het penseelfor-
maat snel aanpast met de blokha-
ken op je toetsenbord.

TEKEN MET ZWART ONDERLIGGENDE ELEMËNTEN TEVOORSCHIJN
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STAP 9

Deze laatste stap is optioneel en
afhankelijk van de mate waarin
je de huid vervaagde. Sommige
mensen vinden zo'n zachte, por-
seleinen huid zoals je uit glamour-
magazines kent mooi. Zelf ben ik
er geen grote fan van. Bovendien
fotografeer ik zelden voor gla-
mourmagazines. Daarom vermin-
der ik de dekking van de bovenste,
vervaagde laag tot ongeveer 40
lo|60Yo. De huidstructuurvan de
originele foto wordt weer enigs-
zins zichtbaar, terwijl de huid nog
steeds mooi egaal oogt.
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VERMINDER DE DEKKING VOOR EEN NATUURLIJKER EFFECT
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Open een foto waarin de tanden
of ogen wel wat witter mogen.
De foto die ik hier gebruik, kan
beide bewerkingen gebruiken.
Gebruik je nog steeds dezelfde
foto als op de vorige pagina's,
dan heeft je document meerdere
lagen. Voeg die eerst samen met
de toetsencombinatie Command-
Option-Shift-E (pc: Ctrl-Alt-Shift-E)
Beschouw de samengevoegde
laag die in het deelvenster
Lagen boven de originele lagen
verschijnt, als je nieuwe achter-
grondlaag. Had je de foto nog
niet bewerkt, begin dan met de
regu liere achtergrondlaa g.
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EÉN OPLoSSING VooR TWEE VEELGEBRUIKTE REToUcHEERHANDELINGEN

Naarmate we ouder worden, worden onze ogen iets donkerder (met hier en daar een rood adertje) en

onze tanden wat geler. Met Photoshop verminder je dit natuurlijke proces, en laat je de geportretteerde er

op zijn of haar best uitzien. En het mooie is dat je beide probleempjes met dezelfde methode en met maar

twee extra lagen uitvoert.
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Of begin met de achtergrondlaag

Voeg de lagen samen als je meerdere
technieken combineert
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STAP 2

We beginnen met de ogen. Voeg
in het deelvenster Aanpassingen
een aanpassingslaag Kleurloon/
verzadiging toe. Een veelvoorko-
mend probleem bij ogen is dat er
vaak wat rood in zit. Kies daarom
in de vervolgkeuzelijst boven de
schuifregelaars de optie Rode
tinten en verlaag de waarde bij
Verzadiging. Schrìk niet van de
enigszins griezelige blik; dat lossen
we zo op.

VOEG EEN AANPASSINGSLAAG TOE EN VERMINDER DE VERZADIGING VAN ROODTINTEN
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STAP 3

Kies nu in dezelfde vervolgkeuze-
lijst de optie Origineel en verhoog
de waarde bij Helderheid tot 20.
De hele foto wordt nu lichter.
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VERHOOG DE LICHTINSTELLINGEN VAN DE ORIGINELE FOTO



Omdat de foto in zijn geheel
nu slechter is geworden en je
alleen maar een klein gebied wilt
bijwerken. vul je het laagmasker
van de aanpassing met zwart.
Keer daarvoor de vulkleur van het
laagmasker om met Command-l
(pc: Ctrl-l). Het masker is nu zwart
en verbergt de aanpassingslaag
Kleurtoon/verzadiging. Zoom
met het gereedschap Zoomen
(Z) in op de ogen. Druk op de
D-toets om wit als voorgrondkleur
te kiezen en teken met een klein
penseel over het oogwit. Neem
gerust de tijd. Verlaag tot slot de
dekking van de aanpassingslaag
tot rond 80o/o, zodal het oogw¡t
wat natuurlijker oogt.

STAP 4 VUL HET MASKER MET ZWART EN TEKEN MET EEN WIT PENSEEL OVÊR DE OGEN
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De tanden zijn aan de beurt.
Selecteer de tanden met je favo-
riete selectiegereedschap. lk klikte
hier met het gereedschap Snelle
selectie W op de tanden tot ik ze
allemaal geselecteerd had. Het is
niet erg als je wat tandvlees selec-
teert, dat passen we straks nog
aan. Het belangrijkste is dat je in
elk geval alle tanden selecteert.

STAP 5

[O]|I¡DSTUt{ 7RETOUCHERËN MET LAGEN

SELECTEER DE TANDEN
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Volle kleur..-
Verloop...
Patroon..,

Heldèrhe¡d/contrast...
Nlveaus..,
Curven...
Bel¡cht¡n9...

Zwart-wit...
Fotofilter-.,
Kanaalm¡xer,,.

omkeren
Waarden beperken..
Drempel,..
Verloop toëw¡jzên...
5elêctiev€ kleur...

STAP ó

Klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Nieuwe
aanpassingslaag en kies de optie
Kleurtoon/verzadiging. Kies in

de vervolgkeuzelijst boven de
schuifregelaars deze keer de optie
Gele tinten.

VOEG EEN AANPASSINGSLAAG VOOR DE TANDEN TOE EN KIES WIfiINTEN
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Sleep de schuifregelaar Vezadi-
ging helemaal naar links. Kies nu,

net als bij de ogen, in de vervolg-
keuzelijst boven de schuifregelaars
de optie Origineel en verhoog de
waarde bij Helderheid tot onge-
veer 5. De aanpassing beperkt zich

tot het in stap 5 geselecteerde
gebied. Ondanks dat er twee
aan passin gsla gen Kleurtoo n/verza-
diging boven elkaar staan, worden
de wijzigingen niet op de hele
foto toegepast. Elk afzonderìijk
laagmasker zorgt er namelijk voor
dat een klein deel van die aanpas-
singslaag en daarmee een klein
deel van de aanpassing zichtbaar
is (de ogen en tanden).
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Gebruik ook hier het gereedschap
Penseel (B) en zoom in met het
gereedschap Zoomen (Z). Stel de
voorgrondkleur in op wit en teken
over de gebieden die je tijdens
de eerste selectie oversloeg. Of
wissel met de X-toets de voor- en
achtergrondkleur om en teken
met zwart over de gebieden
die je bij de eerste selectie per
ongeluk selecteerde. Verlaag de
dekking van de aanpassingslaag
Kleurtoon/verzadiging als de
tanden te wit worden. Met slechts
twee lagen heb je nu wittere ogen
en tanden.

STAP 8
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WERK MET HET PENSEEL DE SELECTIE BIJ
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STAP 9
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KANDIDAAT

ln de komende stappen maak je kennis met wat andere manieren om afleidende elementen te verwijderen.

We gebruiken daarbij het gereedschap Kloonstempel. Dat doet sterk denken aan het retoucheerpenseel

dat je al eerdertegenkwam, maar je zult zien dat het ook heel anders is. We nemen ook nog een kijkje bij

een nieuwe optie van CS5: lnhoud behouden. En je ontdekt dat elk besproken gereedschap ook nog een

speciale, laaggerelateerde functie heeft.

STAP 1

Open een foto met afleidende
elementen of ongewenste gebie-
den. Deze foto maakte ik in Dubai.
Een prachtige en in vrijwel elk
opzicht perfecte moskee. Alleen
vloog er net een vogel langs en

ongeveer midden in beeld hangt
een kleine bewakingscamera aan

het plafond. Deze twee afleidende
elementen verwijderen we met het
gereedschap Kloonstempel. De
kloonstempel levert in dit geval
beter resultaat op dan het retou-
cheerpenseel, dat een vreemde
structuur op het plafond zou
veroorzaken.
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Net als bij de geretoucheerde
portretten voer je de bewerkingen
uit op een aparte laag. Klik onder
in het deelvenster Lagen op de
knop Een nieuwe laag maken.

STAP 2
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VOEG EEN NIEUWE LAAG TOE VOOR DE BEWERKING
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Selecteer in de gereedschapset
het gereedschap Kloonstempel of
druk op de S-toets. Dit gereed-
schap heeft veel weg van het
gereedschap Retoucheerpenseel
en beschikt op de optiebalk over
dezelfde vervolgkeuzel ijst Monster.
Kies in deze vervolgkeuzelijst de
optie Alle lagen. Selecteer je deze
optie niet, dan zou je Photoshop
een monster laten nemen van de
transparante, lege laag.

SÏAP 3
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KIES EEN BRONS'I-AP 4

Zoals ik al zei, vertoont de kloon-
stempel veel overeenkomsten met
het retoucheerpenseel. Zo kies je
ook op dezelfde manier een bron.
Alleen moet je bij de kloonstem-
pel iets nauwkeurigerwerken. De
kloonstempel laat de gekozen
bron namelijk niet samensmelten
met het gebied dat je bewerkt,
zoals het retoucheerpenseel doet,
maar voegt een exacte kopie van
de bron toe. Dat is het verschil.
Kies daarom een bron in de buurt
van het gebied dat je bewerkt.
Houd de Option-toets (pc: Alt-
toets) ingedrukt en klìk op het pla-
fond direct naast het gebied dat
je wilt klonen. (Het helpt als je een
patroon of structuur kiest.) Zoom
eventueel in met het gereedschap
Zoomen (Z).

SÏAP 5

c^ô
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ln CS4 voegde Adobe een kloon-
bedekking toe die een voorverto-
ning geeft van de gekozen bron.
lk moet zeggen, dat het klonen
met dit kleine extraatje een stuk
eenvoudiger is geworden. ln dit
geval koos ik als bron een patroon
dat gelijk is aan het patroon achter
de vogel. Dankzij de voorvertoning
kan ik dat patroon perlect laten
aansluiten op het gebied dat ik
bewerk. Zorg voor je de muisknop
indrukt dat eerst alles perfect op
elkaar aansluit.

1,

RETOUCHEREN NlET LAGENuO0trDs't'ufi ?
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NAUWKEURIG KLONEN MET KLOONBEDEKKING



Druk de muisknop in en sleep.
Teken (kloon) over het storende
element, in dit geval de vogel.
Net als bij het gereedschap
Retoucheerpenseel vertelt
Photoshop met een klein plusje
in de buurt van de muisaanwijzer
wat op dat moment de bron is.

STAP ó TEKEN OM HET AFLËIDENDE ELEMENT TE VERWIJDEREN

189

De kloonstempel zeurt wat sneller
dan het retoucheerpenseel. Kies
daarom voordat je de camera
verwijdert eerst een andere
bron. Houd de Option-toets (pc:
Alt-toets) ingedrukt en klik op
een gebied vlak naast de camera.
Todraje een bron hebtgeko-
zen, laat de muisaanwijzer een
voorvertoning van het brongebied
zien. Breng die eerst op de juiste
plek en begin dan pas te teke-
nen. Sleep met het gereedschap
Kloonstempel en kloon de camera
volledig weg.

SÏAP 7
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COMBINEER HET BESTE VAN DE KLOONSTEMPEL MET HET BESTE VAN HET RETOUCHEERPENSEEL

Je weet ondeftussen wanneer het retoucheerpenseel van pas komt. Het is perfect voor het verwijderen van

afleiding en retoucheert foto's zodanig, dat de probleemgebieden opgaan in de achtergrond. Maar het is

niet geschikt voor details. Je maakte ook al kennis met de kloonstempel .Zodraje pixel voor pixel uiterst

nauwkeurig een gebied van de ene naar de andere foto wilt kopieren, doe je dat met de kloonstempel.

We hebben nog een gereedschap overgeslagen. Het heet Snel retoucheerpenseel, maar eerlijk gezegd,

doet die naam geen recht. Met dit gereedschap kloon en retoucheer je tegelijkertijd en in CS5 werd het

uitgebreid met de optie lnhoud behouden. En geloof me, dit moet je gewoon zien.

STAP 1

Deze foto bevat meerdere dingen
die ik wil verwijderen. Zo zie 1e

in de lucht een paar lensschit-
teringen. En op de bodem zie je
de schaduw van degene die de
flitser omhoog hield. Toen ik de
foto maakte, lukte het om hem
buiten beeld te houden, maar de
schaduw raakte ik niet kwijt. Kan

ik deze gebieden verwijderen met
een zorgvuldig gekozen combina-
tie van de gereedschappen Kloon-
stempel en Retoucheerpenseel? Ja

Maar hier is een veel eenvoudigere
oplossing.

f90



Net als alle andere bewerkingen
in dit hoofdstuk, werk je ook nu
op een aparte laag. Zo kun je het
retoucheerwerk altijd nog ver-
beteren, bijwerken of uitbreiden,
zonder datje de rest van de foto
aantast. Zou je op de fotolaag
werken, dan moest je alje werk
ongedaan maken om terug te
keren naar een eerder moment in

de bewerking. Klik onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Een nieuwe laag maken voor een
nieuwe, lege laag voor ons retou-
cheerwerk.

STAP 2
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VOEG EEN NIEUWE LAAG TOE VOOR DE BEWERKINGEN
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Weet je nog dat ik in de inleiding
vertelde dat het gereedschap Snel
retoucheerpenseel 9el ijktijdig
kloont en repareert? Het is niet
nieuw, maar een gloednieuwe
optie laat je haast denken dat het
een nieuw gereedschap is. De
naam klinkt niet bepaald specta-
culaiç maar toch durf ik te bewe-
ren dat dit een van de krachtigste
retoucheergereedschappen van
Photoshop is. Selecteer het in de
gereedschapset (of gebruik de
J-toets) en k¡es op de optiebalk
een klein, zacht penseel. Contro-
leer of het keuzerondje lnhoud
behouden gemarkeerd is en
markeer het selectievakje Monster
van alle lagen.

STAP 3
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STAP 4

We beginnen eenvoudig. Het
gereedschap Snel retoucheer-
penseel werkt iets anders dan
het retoucheerpenseel en de
kloonstempel. Zo hoef je bij het
gereedschap Snel retoucheerpen-
seel geen bron te kiezen. Het kijkt
automatisch naar het gebied rond
de plek waar je tekent en neemt je
de beslissing uit handen. Probeer
het maar uit op de lucht. Teken
over de lensschitteringen en de
stofjes die op de sensor zaten. (Als
je inzoomt, zie je ze beter.) Zie
je hoe snel ze verdwijnen? Het
gereedschap Snel retoucheerpen-
seel doet zijn naam eer aan en

verwijdert vìekjes snel.

BEGIN EÊNVOUDIG EN TEKEN OVER DE LENSSCHITTERINGEN IN DE LUCHT

RETOUCHEREN I!1 ET LAGENto0ltDsruÍ 7

SÏAP 5

Teken nu een doorgaande strook
over de schaduw op de grond
en kijk wat er gebeurt. De optie
lnhoud behouden gaat enigszins
willekeurig te werk waardoor het
resultaat op je beeldscherm mis-
schien net even anders is. ln elk
geval heeft Photoshop de scha-
duw grotendeels verwijderd. Het
gebied is opgegaan in de achter-
grond en omringende gebieden
zijn gekloond. Daarom noemde
ik het een perfecte combinatie
van twee gereedschappen. Ziet je
afbeelding er net zo uit als die van
mij, dan verwijderde het gereed-
schap niets en voegde het hooguit
vreemde gebieden toe. Dat is

normaal en daarom laat ik het hier
zien. Samen met het gereedschap
Snel retoucheerpenseel klaarde
lnhoud behouden 9O7"van de klus
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Het grootste deel zit er dus op.
Het gereedschap Snel retoucheer-
penseel is een goede hulp, want
met de kloonstempel had het
langer geduurd. Toch schonen we
het schaduwgebied nu verder op
met de kloonstempel. Controleer
in de vervolgkeuzelijst Monster
(op de optiebalk) of de optie Alle
lagen is geselecteerd. Houd de
Option-toets (pc: Alt-toets) in ge-
drukt en klik onder de vroegere
schaduw voor een schone bron.
Teken nu over het gebied dat Snel
retoucheerpenseel in stap 5 toe-
voegde. Omdat je alle bewerkin-
gen op een apade laag uitvoert,
kun je later altijd nog terug naar
de oorspronkelijke afbeelding of
de laag laten overlopen in het
origineel.

STAP ó RUIM VERDER OP MET DE KLOONSTEMPEL
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STAP 7
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Selecteer op de optiebalk de optie Alle voor het gereedschap dat je gebruikt. (De optie is beschik-
baar bij de gereedschappen Snel retoucheerpenseel, Retoucheerpenseel en Kloonstempel.) Voeg
een lege laag toe en zorg dat deze tijdens het retoucheren geselecteerd is.

Voer het retoucheerwerk op een alzonderlijke, lege laag uit en verminder vervolgens de dekking
van die laag, zodat de structuur, het patroon of het object van de onderliggende, originele laag
zichtbaar wordt.

Dit is een van mijn favoriete trucjes. Stel dat je een bewerking wilt uitvoeren op een samenge-
voegde laag van je bewerkingen tot dan toe, maar zonder dat je de lagen werkelijk samenvoegt.
Kllk dan op de bovenste laag van het deelvenster Lagen en gebruik de toetsencombinatie Com-
mand-Option-Shift-E (pc: Ctrl-Rlt-Shift-E). Zo creëer je een nieuwe laag waarin alle onderliggende
lagen zijn samengebracht. De lagen worden niet echt samengevoegd en blijven dus volledig intact.

Gebruik simpelweg de toetsencombinatie Option-4 (pc: Alt-+¡. Alle kleuren bij de Kleurtoon/verza-
diging-aanpassing hebben een eigen toetsencombinatie. Ze beginnen bij Option-2 (Alt-2) en lopen
door tot Option-8 (Alt-8). (Gebruik de vervolgkeuzelijst voor de overige kleuren.)
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Sinds CS3 werkt Adobe aan een briljante

doorontwikkeling van lagen: ze maken ze

onverwoestbaar. Dit betekent dat je op de

laag bewerkingen kunt uitvoeren zoals trans-

formeren, vervangen, verdraaien, groter of

kleiner maken, zonder dat je daarbij de origi-

nele foto aantast. En als dan op een gege-

ven moment iets in je foto verandert, heb je

een snelle oplossing in handen zonder dat je

alle bewerkingen ongedaan moet maken. ln

Photoshop CSS kun je zelfs de instellingen

van een op een laag toegepast filter op een

later tijdstip wijzigen. Kortom, de lagen van

Photoshop worden met de dag slimmer. Sla

de bladzijde maar om, dan ontdek je het zelf.
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STAP 1
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SLIMME OBJECTEN ZIJN BRILJANT EN HIER ZIJN VIJF REDENEN WAAROM

Leer je dingen liever in de prakti;k, blader dan direct door naar de volgende tutorial. Dat praktijk-

gebaseerde project is een mooie demonstratie van de prachtige mogelijkheden die slimme objecten te

bieden hebben. Heb je toch liever eerst een korte inleiding over wat die slimme objecten zijn, blijf dan

nog even hier.

Voordat ik je vertel waarom slimme
objecten zo geweldig zijn, leg
ik eerst uit wat ze zijn en hoe je
ze maakt. Slimme objecten zijn
lagen waarvan de broninhoud
altild behouden blijft. Dit betekent
dat je alle bewerkingen die je op
die laag uitvoert ook weer onge-
daan kunt maken. Kies om een
slim object te maken in het menu
Bestand de optie Openen als

slim object. Selecteer vervolgens
de afbeelding of foto die je wilt
openen.



Zoals je gewend bent, zie je in het
deelvenster Lagen een nieuwe
laag. Kijk nou nog eens. Rechts-
onder in de laagminiatuur zie je
een klein pictogram (hier rood
omcirkeld). Dit duidt aan dat de
laag een slim object is. Voor de
rest ziet alles er hetzelfde uit.
2o... je hebt je eerste slim object
gemaakt. Dan komen nu de vijf
redenen waarom slimme objecten
zo briljant zijn.

STAP 2
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Steeds als je een filter gebruikt,
breng je een permanente wijzi-
ging op de laag aan. En als je
de filterinstellingen dan achteraf
wilt aanpassen, moet je eerst alle
bewerkingen ongedaan maken.
Gelukkig heeft Photoshop slimme
filters. Deze blijven bewerkbaar.
Net als gewone filters wijs je ze
via het menu Filter aan een laag
toe. Maar let op: slimme filters
werken alleen op lagen met een
slim object. Hier koos ik het filter
Oilpaint. Dit geweldige filter
vind je op de website http://labs.
adobe.com, onder de term 'Pixel
Bender'. Maar ik waarschuw je:
het werkt verslavend!

REDEN 1

SLIMME LAGEN

SL|M OBJECT = SLIM FIIIER



Zodra je een gewone laag verkleint of vergroot, treedt kwaliteiæverlies op
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REDEN 2A

De pixelafmetingen van een

slim object mag je ongestraft en

onbeperkt aanpassen. Dus als je
een afbeelding, bijvoorbeeld een

logo, als slim object opent en

het verkleint en vervolgens weer
vergroot, treedt er geen kwaliteits-
verlies op. Zou je hetzelfde bij een
gewone laag doen die uit normale
pixels bestaat en geen slim object
is, dan zorgt de berekening van de
nieuwe pixels voor de vervaging
die je hier rechts ziet.

JE MAG ZE ONGESTRAFT VERKLEINEN EN VERGROTEN

Een slim object blijft scherp als ie het verkleint en weer vergroot
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REDEN 28

Vergroot of verklein je een laag als

slim object, dan blijft de afbeel-
ding even scherp.

JE MAG ZE ONGESTRAFT VERKLEINEN EN VERGROTEN



Een ander geweldig aspect
van slimme objecten is dat ze
vervangbaarzijn. Stel dat je
meerdere kopieen van een foto in
een fotolijst wilt plaatsen. Tijdens
het ontwerpen van de indeling
dupliceer en verplaats je de
kopieen en wijzig je hun formaat.
Het eindbestand, dat uit meer-
dere lagen bestaat, druk je af en
klaar is Kees. Misschien wil je bij
een volgend project voor andere
foto's hetzelfde ontwerp gebrui-
ken. Zonder slimme objecten zou
je op elke afzonderlijke laag de
foto moeten vervangen.

REDEN 3A
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SLIMME OBJECTEN ZIJN VERVANGBAAR
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Maar met slimme objecten,
selecteer je simpelweg een van
de lagen en kies je in het menu
Lagen onder Slimme objecten de
optie lnhoud vervangen. Zodra je
een andere foto aanwijst, vervangt
Photoshop in één klap alle foto's.
Handig!

REDEN 38
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REDEN 4A

Een ander interessante eigen-
schap van slimme objecten is dat
je vectorillustraties rechtstreeks in
lllustrator bewerkt. Stel dat je een
in lllustrator gemaakte illustratie
in je afbeelding plaatst. Misschien
wil je op een gegeven moment de
kleur of de vorm van die illustratie
aanpassen. Zonder slimme objec-
ten, moet.je de lagen verwijderen,
de illustratie openen in lllustrator
en opnieuw beginnen.

Opmerking: in hoofdstuk 10 lees
je hoe je met kreukels en vouwen
de illustratie overluigender op het
shirt plaatst.

SLIMME OBJECTEN DOEN NIET MOEILIJK OVER VECTORBESTANDEN
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REDEN 48

Slimme objecten maken die
omweg overbodig. Dubbelklik
simpelweg op de grafische laag en
Photoshop zorgt dat de illustratie
automatisch in lllustrator wordt
geopend. Zodra je na afloop het
bestand opslaat in lllustrator, werkt
Photoshop de lagen met slimme
objecten direct bij, en daarmee
ook de illustratie.
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SLIMME OBJECTEN DOEN NIET MOEILIJK OVER VECTORBESTANDEN



Stel dat je in Camera Raw een
RAW-foto bewerkt. Pas de
belichting en de witbalans aan en
voer eventueel andere correcties
uit. Klik daarna niet op de knop
Afbeelding openen, maar druk de
Shift-toets in. De knop heet nu
Object openen. Klik je nu op de
knop, dan wordt de foto automa-
tisch als slim object in Photoshop
geopend.

REDEN 5A
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EEN SLIM OBJECT ONTHOUDT DAT HET EEN RAW-BESTAND IS
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Waarom het zo handig is als een
RAW-foto een slim object is?

Voor als je de foto op een later
moment wilt bijwerken. Dubbel-
klik dan in het deelvenster Lagen
op de laag met het slim object. Je
belandt automatisch in Camera
Raw, waar je de foto bijwerkt.
Zodra je op OK klikt, slaat Camera
Raw de instellingen op en terug in

Photoshop zie je de bijgewerkte
foto. (lk zette hem hier om in
zwart-wit.)

Opmerking: later in dit hoofdstuk,
bij de techniek voor dubbele
belichting, lees je hoe slimme
objecten van pas komen bij
bewerkingen die je in Photoshop
uitvoeft.

REDEN 58
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INDRUKWEKKENDE SJABLONEN MET SLIMME OBJECTEN

Eerlijk is eerlijk; de ontwerpen die je met slimme objecten maakt, zien er niet anders uit dan wat je met

gewone lagen maakt. Maar zet ze eens naast elkaar wat betreft de automatisering. Dan is een groter ver-

schil haast niet denkbaar. Met slimme objecten maak je op indrukwekkende manier sjablonen die de kracht

van slimme objecten bewijzen.

STAP 1

Open de foto die centraal staat in
je ontwerp. ln dit project maken
we een herbruikbare pagina voor
een fotoalbum. Nadat je het
bestand hebt opgeslagen, kun
hem op een later moment weer
openen en de foto's vervangen.
De foto die ik hier gebruik, vind je
op de in de inleiding van dit boek
genoemde website.
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Zet de achtergrondlaag om in een
slim object. De vorige keer deden
we dat met de optie Openen als
slim object in het menu Bestand.
Deze keer zetten we een gewone
laag om in een slim object. Druk
de rechtermuisknop in op de
laag en kies in het snelmenu de
optie Omzetten in slim object.
De afbeelding zelf verandeft niet,
maar rechtsonder in de laagminia-
tuur zie je nu het pictogram Slim
object. En de achtergrondlaag
heet nu Laag 0.

STAP 2
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Dupliceer met de toetsencom-
binatie Command-J (pc: Ctrl-J)
de laag met het slim object. Het
deelvenster bevat nu tweemaal
een laag met slim object.

STAP 3
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STAP 4

SIeep met het gereedschap Recht-
hoekig selectiekader (M) rechtsbo-
ven in de afbeelding een vierkante
selectie. Controleer of de gedupli-
ceerde laag geselecteerd is en klik
onder in het deelvenster Lagen op
de knop Laagmasker toevoegen.
Je hebt de selectie omgezet in een
laagmasker.

MAAK EEN VIERKANTE SELECTIE EN VOEG EEN LAAGMASKER TOE
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STAP 5

Klik in het deelvenster Lagen
eerst op de miniatuur van het
slim object en dan op de schakel
tussen de afbeeldingsminiatuur
en het laagmasker. Zo verbreek je
de koppeling tussen afbeelding
en laagmasker. Je kunt de afbeel-
ding nu afzonderlijk verplaatsen
en vergroten of verkleinen. Kies in
het menu Bewerken de optie Vrije
transformatie. Houd de Sh ift-toets
ingedrukt en sleep een van de
hoekgrepen naar binnen. Maak de
foto zo klein, dat het gezicht van
de bruid het vierkant vult. Breng
de muisaanwijzer binnen het selec-
tiekader en sleep om de foto te
verplaatsen. Leg de transformatie
vast met Return (pc: Enter).
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ZORG MET EEN VRIJE TRANSFORMATIE DAT DE FOTO BETER IN HET VIERKANT PAST



Herhaal tweemaal de stappen 3
tot 5. Dupliceer de originele laag
van het slim object, maak een
selectie, voeg een laagmasker toe
en pas met een vrije transformatie
de positie aan. Laat steeds een
ander gebied van de foto zien,
zodat het net Iijkt alsof je drie ver-
schillende foto's gebruikt. Plaats
de selecties rechts in de afbeel-
ding en lijn ze met elkaar uit.

Opmerking: tijdens de vrije trans-
formatie heb ik de onderste twee
foto's omgedraaid. Kies daarvoor
in het menu Bewerken onder
Transformatie de optie Horizontaal
omdraaien.
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HERHAAL TWEEMAAL DE STAPPEN DRIE TOT VIJF EN PLAATS DE DUPLICATEN RECHTS
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Dubbelklik op een van de kleine,
vierkante slimme objecten. Voeg
in het dialoogvenster Laagstijl
eerst een slagschaduw toe.
Verminder de dekking tot 50%,
verlaag Afstand tot 5 en verhoog
Grootte tot 13. Kies dan de
laagstijl Gloed binnen. Wijzig de
kleur in zwart, stel de overvloei-
modus in op Vermenigvuldigen en
verlaag de dekking tot ó0%. Voeg
tot slot de laagstijl Omlijning toe.
Stel Dikte in op 1ó px, markeer bij
Positie de optie Binnen en wijzig
Kleur in Wit. Klik op OK.

STAP 7
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SÏAP 8

De andere twee vierkanten krijgen
dezelfde laagstijl. Houd de Option-
toets (pc: Alt-toets) ingedrukt en
sleep de laagstijl (herkenbaar aan

het fx-symbool) op de andere twee
lagen.Zo dupliceer je in één keer
de drie laagstijlen.

DUPLICEER DE LAAGSTIJL NAAR DE ANDERE TWEE LAGEN
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STAP 9

Klik op de onderste laag in het
deelvenster Lagen (de laag met
het oorspronkelijke slim object).
Klik in het deelvenster Aanpassin-
gen (kies in het menu Venster de
optie Aanpassingen) op de knop
Niveaus (tweede knop van links in

de bovenste rij) voor een aanpas-
singslaag Niveaus. Sleep de zwarte
schuifregelaar bij Uitvoerniveaus
naar 1 18 en maak de grote achter-
grondfoto lichter dan de rest.
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GEEF DE ACHTERGROND EEN AANPASSINGSLAAG NIVEAUS



Met een onscherpe achtergrond,
benadruk je dat dit geen grote
speler in de afbeelding als geheel
is. Omdat de laag een slim object
is, staan de slimme filters tot onze
beschikking. Je weet wel, die fil-
ters die je achteraf nog mag aan-
passen. Klik op de onderste laag
en kies in het menu Filter onder
Vervagen de optie Gaussiaans
vervagen. Stel Straal in op 3 pixels
en klik op OK. ln het deelvenster
Lagen staat nu onder de laag een
sublaag met de naam Slim filter.
Je zielzo dadelijk hoe eenvoudig
je deze bewerkt.

STAP 1O

us-E
O".r'.ç I :lC.- |

''., t/*. r ;;tltl

t $s'<Mw
t tuth!ù
t lln

ury¡ø*: lr

O tr ¡I.n

t$sdtu
ttub¡êi
t rt.

Eor+l

uqo .9

Smè ôtuõ

t c4rrM EmG¡
ëtr 3nØrlJ1

l.

l-

lõ

! Vooruertoning

Straal: þ-l pixels

tr-r(.-ì+k/
@@

SM

æÉl--æ

MAAK DE ACHTERGRONDFOTO ONSCHERP MET GAUSSIAANS VERVAGEN
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We zijn bijna klaar. Druk op de
U-toets voor het gereedschap
Rechthoek. (Het vormgereed-
schap, niet het gereedschap
Vierkant selectiekader.) Druk op
de D-toets en vervolgens op de
X-toets om de voorgrondkleur in
te stellen op wit en sleep links in

de afbeelding een grote, staande
rechthoek.

STAP 11
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STAP 12

Dubbelklik op de zojuist toege-
voegde vormlaag en voeg de laag-
stijl Lijn toe. Stel de grootte in op
2 px en de kleur op zwart. Klik op
OK om de laagstijl toe te voegen
en sluit het dialoogvenster Laag-
stijlen. Verminder rechtsboven in

het deelvenster Lagen de waarde
bij Vul tot 30%.Zo behoudt de
laagstijl Lijn zijn volledige capa-
citeit, terwijl het wit van de laag
in dekking afneemt en enigszins
transparant wordt.

VOEG DE LAAGSTIJL LIJN TOE, KIES ZWART EN VERMINDER DE VULDEKKING
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STAP 13

Sleep met het gereedschap Tekst
(T) een groot tekstkader binnen de
witte rechthoek en voeg wat tekst
toe. lk gebruikte hier het lettertype
Zapfino. De tekengrootte stelde ik
inop27 pt.

Tip: open om de afstand tussen de
tekstregels te vergroten het deel-
venster Teken (kies in het menu
Venster de optie Teken). Verhoog
de waarde bij Regelafstand tot
72 pT.
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PLAATS TEKST IN DE RECHTHOEK



Wat doe je als je voor een vol-
gend project een foto van een
ander paar hebt. Sla de huidige
opmaak op als PSD-bestand.
Open het bestand opnieuw zodra
het volgende project aan de
beurt is. Klik op een van de lagen
met een slim object en kies in

het menu Lagen onder Slimme
objecten de optie lnhoud vervan-
gen. Zoek een andere foto met
hetzelfde formaat en dezelfde
richting en klik op Plaatsen. Pho-
toshop vervangt alle vier de foto's.
Eventuele verschillen in grootte
blijven daarbij gehandhaafd. De
maskers blijven behouden, de
laagstijlen worden overgenomen
en zelfs het filter Gaussiaans ver-
vagen wordt op de achtergrond-
foto toegepast.

STAP 14
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En het mooiste is, dat je de drie
foto's naar hartenlust mag ver-
plaatsen, vergroten en verkleinen
Omdat dit slimme objecten zijn,
treedt er bij het wijzigen van het
formaat geen kwal iteitsverl ies
op. Het is dus helemaal niet erg
als de nieuwe foto niet past. Kijk
eens naar de sublaag van het
slim filter Gaussiaans vervagen. ln
de nieuwe foto is deze laag veel
te onscherp. Ook dat is geen
probleem. Dubbelklik simpelweg
op de filterlaag en pas de instel-
ling aan. lk verlaagde de waarde
tot 2 pixels. Klik op OK. Zo, dir is

nog eens een verdraaid flexibel
Photoshop-document.

STAP 15
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STAP 1

Open in Camera Raw een RAW-
foto. ln dit voorbeeld zie je een

prachtige voorgrond. Daar had ik
mijn camera dan ook op ingesteld.
Al tijdens het maken van de foto
wist ik dat de lucht te licht zou

worden, zelfs al zag alles er in mijn
ogen op dat moment perfect uit.

Maar camera's zien nou eenmaal
niet hetzelfde als wij mensen. Voer
eerst de noodzakelijke bewer-
kingen in Camera Raw uit (zoals

Witbalans, Bel ichting, Verscher-
ping en Levendigheid). Doe alles

wat je anders ook met een foto
doet, maar vergeet in dit geval
de lucht en concentreerje op de
voorgrond.

fx ilffi ØtJ
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ALS JE ÉÉN EELICHTING HEBT, MAAR ER LIEVER MEERDERE HAD

Nu komt een van mijn favoriete technieken. Slimme objecten komen namelijk goed van pas bij fotot die

gedeelteli.¡k goed belicht zijn en gedeeltelijk te donker of juist te licht zijn. Bij het maken van een foto zien

onze ogen alles. Maar een camera niet. Natuurlijk is het handig om gelijk twee foto's te maken waarbij je

de belichting eerst instelt op het ene en daarna op het andere gebied (zoals we in hoofdstuk ó deden).

Maar zelfs met één foto kun je vrijwel hetzelfde resultaat behalen. Dankzij slimme objecten.



ln de eerste tutorial las je hoe
je foto's vanuit Camera Raw als
slim object in Photoshop opent.
Druk de Shift-toets in. De knop
Afbeeldin g openen (rechtsonder)
verandert in Object openen. Klik
op deze knop. De foto wordt nu
automatisch als slim object in

Photoshop geopend.

STAP 2
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DRUK DE SHIFT-TOETs IN EN OPEN DE FOTO ALS SLIM OBJECT
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Maak een kopie van deze laag.
Zou je de opdracht Laag dupli-
ceren in het menu Laag kiezen,
dan wordt het duplicaat aan het
origineel gekoppeld en werkt
onze belichtingstechniek niet.
Druk daarom in het deelvenster
Lagen de rechtermuisknop in op
de laag van het slim object en
kies in het snelmenu de optie
Nieuw slim object via kopiëren.
Photoshop maakt een kopie van
de laag met het slim object. En op
die kopielaag, die niet aan de ori-
ginele laag is gekoppeld, mogen
we alles doen wat we van plan zijn,

STAP 3
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STAP 4

Nu is de lucht aan de beurt. Dub-
belklik op de kopie van het slim
object (de bovenste laag). Pho-
toshop heeft onthouden dat dit
een RAW-bestand was dat je al

bewerkte, en opent de afbeelding
in Camera Raw. Breng nu de lucht
in orde. Sleep de schuifregelaar
Belichting naar links en verminder
de hooglichten met de schuifre-
gelaar Herstel. lk verminderde
hier ook de waarde bij Helderheid
en bij Levendigheid. Omdat het
ons om de lucht gaat, is het geen
enkel probleem dat de voorgrond
nu niets meer waard is. Klik op OK.

BEWERK DE LAAG IN CAMERA RAW
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STAP 5

Eenmaal terug in Photoshop
heb je twee verschillende versies
(lagen) van je foto. De bovenste
laag bevat de goede lucht en de
onderste laag de goede voor-
grond. Maar die onderste laag
zie je niet, want die wordt bedekt
door de bovenste laag. Dat lossen
we nu oP.
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f N PHOTOSHOP HEB JE NU TWEE VERSIES VAN DEZELFDE FOTO



Nu hebben we alleen nog een
selectie en een masker nodig en
dan kunnen we het beste van
twee werelden verenigen. Selec-
teer met het gereedschap Snelle
selectie (\l/) het gebied dat je wilt
behouden. lk selecteerde hier de
lucht, want die wil ik handhaven.

STAP ó SELECTEER IN DE BOVENSTE LAAG HET GEBIED DAT JE WILT HOUDEN
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Klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Laagmasker
toevoegen. Het laagmasker ver-
bergt automatisch alles wat op de
bovenste laag niet geselecteerd
is (de voorgrond in dit geval). De
lucht blijft zichtbaar. Zo hebben
we het beste van beide werelden:
de goede lucht van de bovenste
laag en de goede voorgrond
van de onderste laag. Wil je een
van beide alsnog donkerder of
lichter maken. dubbelklik dan op
de miniatuur van het betreffende
slim object en pas de foto aan in
Camera Raw. Zodra je terugkeert
naar Photoshop, is de laag al bij-
gewerkt. En dankzij het laagmas-
ker zie je alleen de gebieden die
je wilt zien.

STAP 7
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Kies in het menu Bestand de optie Openen als slim object. Blader naar de afbeelding die je wilt
openen en klik op de knop Open. De afbeelding verschijnt zoals je gewend bent in het deelvenster
Lagen, met als klein verschil dat de laag een slim object is.

Kies in het menu Bestand de optie Plaatsen. Blader naar je afbeelding en klik op de knop Plaatsen

De geplaatste afbeelding verschijnt als slim object in de afbeelding.

Je kunt altijd naar het menu Lagen gaan en daar onder Slimme objecten de optie Omzetten naar

slim object kiezen. Maar dit is mijn {avoriete methode: klik met de rechtermuisknop op de laag en

kies de optie Omzetten in slim object. Dat gaat een stuk sneller.

Slimme filters kun je alleen op slimme objecten toepassen. Dus zet eerst de ìaag om in een slim

object (zie hierboven). Alle filters die je daarna op de laag toepast, zijn dan slimme filters en blijven
volledig bewerkbaar.

Wilje een slim object in een laag vervangen door een andere afbeelding, kies dan in het menu
Laag onder Slimme objecten de optie lnhoud vervangen.

Sla het lagenbestand op als Photoshop-bestand. Dan heb je de meeste compatibiliteit met andere
programma's in de Creative Suite van Adobe. O ja, als bij het opslaan het dialoogvenster Compati-
biliteit maximaliseren verschijnt, kies dan altijd voor maximale compatibiliteit. Zo weet je zeker dat
de andere programma's overweg kunnen met de afbeelding.
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Dit is een gloednieuw hoofdstuk. Ik had

nog een paar projecten die ik je graag wilde

laten zien, maar die hoorden niet echt in de

andere hoofdstukken thuis. Thematisch past

dit hoofdstuk bij overvloeien, plaatsen en

het samenstellen van dingen in afbeeldin-

gen waar ze eigenlijk niet thuis horen. De

verbeterde selectiemogelijkheden van Pho-

toshop CS5 en de overvloeimogelijkheden

die aljaren in Photoshop bestaan, bieden

vele manieren waarop je een deel van een

afbeelding in een andere plaatst en het er

realistisch uit laat zien. Maar ik waarschuw

je, het is een geavanceerd hoofdstuk en we

gaan snel. lk reken erop dat je de rest van

het boek hebt gelezen en weet wat maskers,

selecties, overvloeien en aanpassingen zijn.

Rol je mouwen op, we gaan aan de slag.
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EEN VAN DE KRACHTIGSTE EIGENSCHAPPEN VAN LAGEN 15 DAT JE IEMAND VOOR EEN ANDERE

ACHTERGROND KUNT ZETTEN

lk doe al een tijdje aan taekwondo en vorig jaar maakte ik wat portretten van mijn trainers. Dit zijn twee van

de aardigste en meest getalenteerde mensen die ik ken. (Sorry ik moest even slijmen, anders nemen ze

me in de volgende training te grazen.) Nee, echt, dat zijn zel (En dat zeg ik zonder te slijmen.) lk weet nog

dat ik ze de foto's liet zien. Ze waren goed gelukt en iedereen vond ze mooi. Een paar maanden later zette

ik bij het testen van wat nieuwe technieken een van de foto's voor een andere achtergrond. Binnen een

paar minuten herkende je de foto nauwelijks nog terug. lVaar wat vooral het verschil maakte, was hun reac-

tie. Eerstwas het: 'Goh, bedankt, Matt, mooiefoto.Wataardigvan je.'En een paarmaanden later: 'Wauw!

Te gek! Dit is mijn gaafste foto ooitl'Zelfde foto. Alleen een andere achtergrond. lk vertel je wat ik deed.

STAP 1

Open twee foto's. Hier zie je
een foto van meester David
Kowkabany. (Zesde dan zwarte
band en de man die ervoor zorgt
dat ik regelmatig volledig uitge-
put de training verlaat.) En je ziet
een achtergrond dìe ik op Fotolia.
com tegenkwam. Kopieer de foto
met de persoon en plak hem op
de achtergrondfoto. Kies in het
menu Bewerken de optie Vrije
transformatie en breng beide
foto's op maat. Houd de Shift-toets
ingedrukt om verhoudingen te
behouden.



Klik op de laag met de persoon
en sleep met het gereedschap
Snelle selectie over de persoon
om hem te selecteren. Zoom
regelmatig even in (gebruik de
Z-toets) en verklein het penseel
zodra je in de buurt van randen
komt. Houd de Option-toets (pc:
Alt-toets) ingedrukt als je gebie-
den uit de selectie wilt verwijde-
ren.

Opmerking: vergeet niet dat ik
op internet een uitgebreide uitleg
met de werking van selecties heb
klaargezet. Ga naar www.kelby-
trai n i n g.com/book/layerscs5.

STAP 2 SELECTEER DE PERSOON MET HET GEREEDSCHAP SNELLE 5ËLECTIE
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We voegen nu een masker toe.
Het masker zal de selectie zicht-
baar houden en al het andere
verbergen, want zo werken
maskers nou eenmaal. Klik onder
in het deelvenster Lagen op de
knop Laagmasker toevoegen. De
achtergrond wordt automatisch
verborgen. De rand van de selec-
tie mag wel wat nauwkeuriger.
Klik in het deelvenster Maskers
op de knop Maskerrand. Markeer
het selectievakje Slimme straal en
sleep de schuifregelaar Straal naar
10 pixels. Teken eventueel met het
penseel Straal verfijnen (links in
het dialoogvenster) langs de in de
selectie overgeslagen randen. Klik
als je klaar bent op OK.

STAP 3
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STAP 4

De huidtint verraadt soms snel dat
iemand voor een andere achter-
grond is geplaatst. De oorspron-
kelijke foto maakte ik in een studio
(met flitser) en heeft een vrij koele,
blauwe uitstraling. De achtergrond
heeft juist een warme uitstraling.
Photoshop biedt hier een prima
oplossing. Klik in het deelven-
ster Aanpassingen op de knop
Fotofilter. Handhaaf het standaard-
filter (Warm filter) en sleep de
schuifregelaar Dichtheid naar 35
lot 4O%. Klik onder in het deelven-
sterAanpassingen op de knop
Bijsnijden naar laag (derde knop
van links). De aanpassing beperkt
zich nu tot de laag direct onder de
aanpassingslaag.

PAS DE HUIDTINT AAN BIJ DE ACHTERGROND
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STAP 5

Door het filter wordt niet alleen
het gezicht wat warmer; ook het
pak werd wat geler. Dat verhelpen
we met een laagmasker op de
aanpassingslaag. Selecteer het
gereedschap Penseel (B) en stel op
de optiebalk de dekking van het
penseel in op 50%. Controleer of
de voorgrondkleur is ingesteld op
zwart en teken over het pak.
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TEKEN OP HET LAAGMASKER EN VERMINDER HET FILTEREFFECT



Ook aan de lichtheid van de per-
soon herken je dat de afbeelding
nep is. ls hij te licht of te donker,
voeg dan een aanpassingslaag
Curven toe en sleep het midden
van de curve omhoog of omlaag
tot hij bij de achtergrond past.
Ook nu ber'nvloedt dit de hele
afbeelding. Klik opnieuw onder
in het deelvenster Aanpassingen
op die knop Bijsnijden naar laag
en beperk het effect zo tot de
portretlaag. lk wilde alleen het
pak wat donkerder maken, maar
nu is het gezicht ook donkerder.
Teken op het laagmasker met een
zwartpenseel over het gezicht en
de handen en verberg het effect
van de aanpassingslaag Curven.

STAP ó
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Het aantal lagen neemt gestaag
toe. Voor wat meer overzicht,
voegen we ze samen, zonder dat
we de eigenlijke lagen kwijtraken.
Klik in het deelvenster Lagen op
de bovenste laag en gebruik de
toetsencombinatie Command-
Option-Sh ift-E (pc: Ctrl-Alt-Shift-E)
Boven in het deelvenster Lagen
zie je nu de samengestelde kopie
van de lagen daaronder.

STAP 7
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VEREENVOUDIG HET WERKEN EN VOEG DE LAGEN SAMEN
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STAP 8

Benadruk de schaduwen en hoog-
lichten in het gezicht en de kleding
voor een dramatischer effect. lk
heb een Photoshop-manier, maar
gebruik Iiever een plug-in. Eerst
Photoshop. Dupliceer de portret-
laag met Command-J (pc: Ctrl-J).
Sleep de kopie boven de samen-
gevoegde laag uit de vorige stap
en kies in het menu Filter onder
Overige de optie Hoogdoorlaat.
Pas Straal zo aan, dat het portret
grotendeels grijs is, maar details
in de hooglichten en schaduwen
zichtbaar blijven. Hier is het 8

pixels, maar elke foto is natuurlijk
anders. Klik op OK. Kies de over-
vloeimodus Zwak licht. Daarmee
verberg je het grijs en blijft het
ruige, gedetailleerde effect over.

EEN RUIGERE UITSTRALING MET HET FILTER HOOGDOORLAAT
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STAP 9

Dat was de Photoshop-manier.
Maar voor dit soort speciale
effecten gebruik ik liever mijn
geheime wapen. Het is een plug-
in van Topaz Labs, heet Topaz
Adjust en bevat tientallen filters.
Een daarvan is Detail-Strong. Dit
filter is speciaal ontwikkeld voor
portretten en wat dit filter doet,
krijg je zelf nauwelijks voor elkaar
in Photoshop en zeker niet zo snel.
Omdat ik het effect iets te sterk
vond, verlaagde ik de dekking tot
80%. Niet mopperen, ik gaf je ook
de Photoshop-methode. lk ben
gewoon eerlijk en vertel wat ik
voor mijn klanten gebruik. Ga naar
wwwtopazlabs.com en download
een gratis testversie.
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MIJN GEHEIME WAPEN VOOR SPECIALE EFFECTEN



Door de belichting in deze foto
ziet het randeffect er in de meeste
gebieden goed uit. Maar er zijn
nu ook wat schaduwgebieden in
het gezicht geaccentueerd. Die
werken we weg met dezelfde
techniek waarmee we in hoofd-
stuk 7 vlekjes en rimpeltjes
verminderden. Klik onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Een nieuwe laag maken. Kies het
gereedschap Snel retoucheer-
penseel, markeer op de optiebalk
het selectievakje Monster van alle
lagen en teken over de donkere
gebieden onder de ogen en op
het voorhoofd. Verminder de
dekking tot rond 50%, zodat de
aanpassingen mooi overgaan in

de originele afbeelding.

STAP 1O

l!'*'-
lI'*-"" E

lryt

I

vrFi Gll ô a w,[@f{

*.-
{*- - ----E¡o**w@Fl

-
Õ

r

D

t

€r¡.94.ù t t
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Voor wat extra pit in de achter-
grond, kopieerde ik een foto van
een scheur in de aarde en plakte
die op deze laag. Met de over-
vloeimodus Vermenigvuldigen liet
ik de witte achtergrond verdwij-
nen. lk kopieerde de laag met de
scheur en de kopie plaatste ik ook
nog eens rechts op de muur.

STAP 11
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GEEF DE ACHTERGROND WAT MEER PIT
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Klik op het oogpictogram links van

elke portretlaag om deze tijdelijk
te verbergen. Klik nu op de samen-
gevoegde laag, onder de laag
Topaz Adjust Filter of de laag met
het filter Hoogdoorlaat. Open de
afbeelding met het Aziatische sym-
bool, kopieer deze en plak hem
in de afbeelding. Als het goed is,

verschijnt het symbool direct onder
de laag met het toegepaste filter.
Zet het symbool met het gereed-
schap Verplaatsen midden in de
afbeelding.

STAP 12 PLAATS EEN SYMBOOL OP DE ACHTERGROND
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STAP 13

Zo zwarf , is het symbool natuurlijk
niet zo geweldig. Daarom beitelen
we het met wat laagstijlen in de
wand. Dubbelklik op de laag om
het dialoogvenster Laagstijl te
openen en klik links in het dialoog-
venster op de stijlen Schuine kant
en relief en Gloed binnen. Gebruik
de instellingen die je hier ziet.
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GEEF DE MUUR EEN GEGRAVEERD EFFECT MET LAAGSÏIJLEN



Voeg nu de laagstijl Schaduw
binnen toe. Hier is vooral de
belichtingshoek belangrijk. Op
de achtergrond schijnt het licht
van boven. Zorg daarom dat de
lichtbronnen in de laagstijl ook
van boven komen en hun effect
omlaag schijnen. ln hoofdstuk
I gebruikten we bij het maken
van een watermerk de optie Vul
dekking. En dat is hier het geheim
voor het gebeitelde effect. Klik
linksboven in het dialoogvenster
Laagstijlen op Opties voor over-
vloeien en stel Dekking vulling
in op 0. Zo verberg je het zwart
in het symbool, maar blijven de
laagstijlen zichtbaar en krijg je het
gebeitelde effect. Klik op OK.

STAP 14
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Maak de portretlagen weer zicht-
baar door op de vakjes van de
oogpictogrammen te klikken. Een
deel van het Aziatische symbool
ligt nu nog over hem, maar met
een laagmasker is dat snel opge-
lost. Houd de Command-toets
(pc: Ctrl-toets) ingedrukt en klik
op het laagmasker van het filter.
De man is nu geselecteerd. Klik
nu op de laag met het symbool
om deze laag te selecteren, houd
de Option-toets (pc: Alt-toets)
ingedrukt en klik onder in het
deelvenster Lagen op de knop
Laagmasker toevoegen. Je hebt
nu een laagmasker waarin de
selectie met zwart is gevuld, zodat
in de afbeelding het Aziatische
symbool daar niet meer zichtbaar
is.

STAP 15
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SCHAKEL DE PORTRETLAGEN IN EN ROND AF MET EEN LAAGMASKER
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Er is nog één onderdeel bij Opties voor overvloeien over: de schuifregelaars bij Overvloeien als. Geloof

me, dit is echt heel anders dan wat je tot nu toe zag. Overvloeimodi laten delen van je a{beelding over-

vloeien op basis van de kleuren in die gebieden. En daarbij heb je eigenlijk geen zeggenschap over wat er

overvloeit. De overvloeimodi luisteren nou eenmaal naar een bepaalde formule. Maar met de schuifrege-

laars Overvloeien als heb je wel in de hand welke gebieden in de foto overvloeien.

STAP 1

Open twee afbeeldingen die je
met elkaar wilt laten versmelten.
lk gebruik hier een foto met een
bruidspaar en een sjabloon met
ruimte voor een foto. Het paar
plaatsen we op het zwarte vlak
in de sjabloon, binnen de witte
randen. Geen probleem. Toch?
Kijk nog eens goed. Op het zwarte
gebied ligt wat zand, en dat bete-
kent lastig selecteerwerk. Tenzij
een geavanceerd onderdeel van
het dialoogvenster Laagstijl het
klusje klaart.



Sleep met het gereedschap
Verplaatsen (V) de foto van het
paar op het document met de
sjabloon. Kies in het menu Bewer-
ken de optie Vrije transformatie
en plaats de foto op het zwarte
gebied. (Verlaag tijdelijk de dek-
king van de fotolaag, dan zie je
wat je doet.) Je hoeft de foto niet
perfect te plaatsen, maar zorg dat
je in elk geval een flink eind in de
richting zit.

STAP 2
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Voor het samenvoegen van deze
twee afbeeldingen, gebruiken we
de laagstijl Opties voor over-
vloeien. Klik onder in het deelven-
ster Lagen op de knop Laagstijl
toevoegen en kies de optie
Opties voor overvloeien.

Tip: het kan ook sneller: dubbel-
klik op de laag. Photoshop opent
direct het dialoogvenster Laagstijl
met het onderdeel Opties voor
overvloeien.

STAP 3
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Slagschaduw...
Schaduw binnen...
Gloed buiten...
Gloed binnen...
Schuine kant en rrliëf..
Sat¡jn...
Kleu rbedekking...
Verloopbedekki n9...
Patroonbedekking...
L'jn...
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OPEN DE OPTIES VOOR OVERVLOEIEN



EXPERIMENTEER MET DE BOVENSTE SCHUIFREGELAAR BIJ OVERVLOEIEN ALSSÏAP 4

Kijk voor we in het diepe duiken
eerst eens naar de gereedschap-
pen die we hier gebruiken; de
schuifregelaars bij het onderdeel
Overvloeien als, onder in het
dialoogvenster. Sleep de zwarte
schuifregelaar bij Deze laag naar
rechts. Deze bovenste schuifre-
gelaar beinvloedt de bovenste
laag (vandaar Deze laag). Sleep
je hem naar rechts, dan verwijdert
Photoshop donkere gebieden
uit de huidige laag en wordt de
onderliggende laag zichtbaar. (En

die is hier zwart.) ln dit voorbeeld
verdwijnt eerst het behoodijk don-
kere haar van de man, daarna de
schaduwen op de grond en dan de
groene heuvels op de achtergrond.

STAP 5

De witte schuifregelaar rechts
werkt hetzelfde, maar verwijderl
eerst de witte of lichte gebieden.
Hìer verdwijnt eerst de bruidsjurk,
dan het pak van de bruidegom, de
golven op het strand en het zand.
Ook nu wordt de onderliggende
laag zichtbaar, die in dit voorbeeld
zwart is. Naarmate je verder naar
links sleept, laat Photoshop meer
gebìeden overvloeien.
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STAP ó WAT IS ER AAN DE HAND?
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Wil je weten waarom en hoe dit
gebeuft? Het zit zo. De schuifre-
gelaars bij Overvloeien ais vertel-
len Photoshop welke kleuren het
moet laten overvloeien zodra die
binnen een bepaald kleurbereik
vallen. ln de vorige stap vertelden
we dat gebieden op de bovenste
laag moeten overvloeien zodra
de kleurwaarden tussen 'l 91 en
255 liggen. ln het dialoogvenster
hiernaast zijn de overvloeiende
kleuren omcirkeld. Dat zijn vooral
wittinten en ook wat lichte grijs-
tinten. Daarom verdween de jurk
het eerst.

De schuifregelaar bij Onderlig-
gende laag werkt vrijwel identiek.
Alleen laat je daarmee niet kleu-
ren op de bovenste laag over-
vloeien (of verdwijnen), maar maak
je gebieden op de onderliggende
laag zichtbaar.Zodraje de zwarte
schuifregelaar naar rechts sleept,
vertel je Photoshop dat je alle
zwarle gebieden van de onder-
liggende laag wilt zien. (En dat
is bijna alles, behalve het zand.)
Alleen is dit net het tegenoverge-
stelde van wat we willen.
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STAP 7
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STAP 8

Sleep de witte schuifregelaar bij
Onderliggende laag naar links en

kijk wat er gebeurt. (Dit is tof.) Om
te beginnen, verdwijnt elk deel van
de foto dat buiten de witte rand
valt. Dus we hadden niet eens een
selectie nodig om de foto in het
kader te plaatsen. Maar we maak-
ten ons natuurlijk vooral zorgen om
het zand. Sleep de schuifregelaar
richting 70. De gebieden van de
foto die het zand bedekken, ver-
dwijnen. Zeìfs de kleinste zandkor-
rels zijn perfect zichtbaar.

SLEEP DE SCHUIFREGELAAR RECHTSONDER NAAR LINKS

i
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STAP 9

Ben je gereed voor de klapper?
Het geheim waarmee we alles
samenbrengen. Zoom in met het
gereedschap Zoomen (Z). Rond
de kleine zandkorrels zie je zwarte
randen. Dat is nog het enige
bewijs dat deze afbeelding nep
is. Houd de Option-toets (pc: Alt-
toets) ingedrukt en sleep de witte
schuifregelaar bij Onderliggende
laag naar rechts. Zo splits je de
regelaar en vertel je Photoshop
dat het alle kleuren tussen de twee
helften moet laten overvloeien.
Sleep tot rond 155. De zwarte
randen verdwijnen en het zand ligt
nu echt op de foto. Klik tot slot op
OK. Best leuk, nietwaar? En dat
alles zonder ingewikkelde selecties.
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SPLITS DE SCHUIFREGELAAR LINKSONDER



Open de afbeelding waar je
een illustratie op wilt plaatsen,
bijvoorbeeld een T-shirt. Dit is
een slim effect voor als je bijvoor-
beeld lshirts verkoopt (of andere
dingen) en geen foto hebt van
het shirt met de illustratie. Je kunt
je klanten natuurlijk een foto van
de illustratie laten zien, maar dit
werkt echt veel overtuigender.

fxEIØF il

IIIIN'I'IITIININO OP IIIIN
ONO III,IJI(ilIATIG II ONDIIIIGIÌONI)
MET LAGEN EN EEN SPECIAAL FILTER BRENG JE KREUKELS IN DE OPDRUK AAN

ln hoofdstuk9 plaatsten we een illustratie op een T-shirt. En metwat lagentrucs en een filterwekten we

de indruk dat de illustratie echt op het shirt gedrukt was. Wil je een echt overtuigend resultaat, dan moet
je zorgen dat de illustratie zich naar de vouwen in het shirt vormt. En het scheelt als de illustratie ook wat

schaduwen en hooglichten van het shirt overneemt. Hier lees je hoe je dat doet.

STAP 1

GEVORDERDE LAAGTECHNIEKEN 251
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STAP 2

Om dit goed te laten werken,
maken we eerst een textuurmap
die de vouwen van het shirt bena-
drukt. Daarvoor hebben we een
kopie van het origineel nodig. Kies

in het menu Afbeelding de optie
Dupliceren. Kies vervolgens ¡n het
menu Afbeelding onder Aanpas-
singen de optie Minder verzadi-
ging en verwijder zo alle kleur uit
het shirt. Voeg hierna contrast toe.
Kies in het menu Afbeelding onder
Aanpassingen de optie Niveaus.
(Een aanpassingslaag is hier niet
nodig.) Sleep de witte en zwarte
schuifregelaar bij lnvoerniveaus
naar het midden voor een stevig
contrast. Klik op OK.

VERWIJDER DE KLEUR EN VERHOOG HET CONTRAST
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STAP 3

Dit behoorlijk stevige contrast
maken we iets zachter. Kies in het
menu Filter onder Vervagen de
optie Gaussiaans vervagen en kies
zoveel vervaging, dat de vouwen
wat gladder lijken maar nog steeds
goed zichtbaar zijn. lk koos hier
voor 4 pixels, maar dat is bij elke
afbeelding natuurlijk anders. Klik
na afloop op OK.

VERVAAG DE AFBEELDING VOOR ZACHTERE DETAILS



Gebruik de toetsencombinatie
Com mand-Sh ift-S (pc: Ctrl-Sh ift-
S) of kies in het menu Bestand
de optie Opslaan als en sla de
afbeelding als PSD-bestand op je
bureaublad op. lk noem de mijne
meestal 'Textuurmap.psd' . Zo
weet ik wat het is en weet ik dat ik
het achteraf kan verwijderen. Sluit
de afbeelding met de textuurmap,
want die hebben we niet meer
geopend nodig.

STAP 4
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BIIP
CompuSerye CIF
Dl(om
Photoshop EPs

IFF-fomaat
JPÊC

JPEC 2000
PCX

Photoshop PDF

Photoshop 2.0
Photoshop Raw
Pirar
PNC

Ponable 8¡t Map
Scitex CT

Targa
Trtf
Photoshop DCS 1,0
Pholoshop DCS 2.0
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Open opnieuw de afbeelding met
het T-shirt en open de illustratie
die je op het shirt wilt plaatsen.
Kopieer die illustratie (de surf-
plank met palmen) en plak deze
op de afbeelding van het shirt. Als
het goed is, heb je nu twee lagen:
de achtergrondlaag met het
T-shirt en daarboven de laag met
de illustratie.

STAP 5
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GËVORDERDE LAAGTECHNIEKEN

PLAATS DE TEKENING OP EEN LAAG BOVEN HET SHIRT
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STAP ó

Met een filter wekken we de
indruk dat de illustratie echt op het
shirt zit. lk heb dit filter nog nooit
voor iets anders gebruikt, dus
veel kunstjes kan het niet. Maar
het werkt. Kies in het menu Filter
onder Vervorm de optie Verplaat-
sen. Klik op OK, want de stan-
daardinstelling werkt prima. Een

volgend dialoogvenster vraagt je
een verplaatsingsafbeelding aan te
wijzen. (Dit is overigens het enige
filter met twee dialoogvensters.)
Blader naar het PSD-bestand dat
je in stap 4 opsloeg, klik op het
bestand en klik op Open om het
filter toe te passen. Gebaseerd op
de zwart-witversie van het T-shirt,
vervormt Photoshop de illustratie
zo, dat deze de vouwen van het
T-shirt lijkt te volgen.

PAs HET FILTER VERPLAATSEN TOE

-----å
GEVORDERDE LAAGTECHNIEKENiloot¡DsTtJlI I0

STAP 7

De illustratie is nu wat vlak.
Dubbelklik op de laag voor het
dialoogvenster Laagstijlen en ga

naar het onderdeel Opties voor
overvloeien. Druk de Option-
toets (pc: Alt-toets) in en sleep de
gespl itste zwarte schuifregelaar
bij Onderliggende laag naar het
midden. Tijdens het slepen ver-
schijnen langzaam de vouwen van
het shirt door de illustratie heen.
Klik na afloop op OK.
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WIJZIG DE OPTIES VOOR OVERVLOEIEN
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STAP 8

Hier zie je het verschil tussen het shirt met illustratie zonder verplaatsing en overvloeien en hetzelfde shirt waar
we het effect wel op toepasten. De rechterafbeelding is een stuk overtuigender.

Tip: hier was het niet nodig, maar soms werkt het ook goed als je de overvloeimodus Vermenigvuldigen of
Bedekken (of zelfs Zwak licht) kiest. Experimenteer een beetje met de geplakte illustratie en dat wat eronder zit.

Voor: de illustratie is gekopieerd en op het shirt geplakt Na: dankzìj het filter Veruorm en de schuifregelaars bij
Overvloeien als zit de illustratie nu echt op het shirt

GEVORDËRDE LAAGTECHNIEKEN

VOOR EN NA
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STAP 1

Open de afbeelding die je gaat
bewerken. Deze foto kwam ik op
Fotolia tegen. Toen ik hem zag,
wist ik nog niet waar ik hem voor
kon gebruiken, maar ik wist dat
hij ooit van pas kwam en sloeg
hem op in mijn bibliotheek. Eerst
dupliceerde ik de achtergrond-
laag en vervolgens verwijderde
ik met het gereedschap Snel

retoucheerpenseel (en de optie
Inhoud behouden gemarkeerd)
een verfbak op de vloer. Omdat de
eerste poging niet volledig dekte,
tekende ik nogmaals over de bak.
Met de kloonstempel werkte ik de
retouchering nog wat bij.

fxffiØË il
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MET LAGEN VERANDER JE NIET ALLEEN DE ACHTERGROND, MAAR OOK SCHADUWEN EN LICHTEN

We gaan een stapje verder en veranderen met lagen de omgeving waarin iemand zich bevindt. De eerste

tutorial in dìt hoofdstuk, waarin we iemand letterlijk voor een andere achtergrond plaatsten, was een

goed begin. Bìj die afbeelding hoefden we nauwelijks op het perspectief en de lichtval te letten. Maar

in dit voorbeeld komen we er op geen enkele manier mee weg de persoon eenvoudig voor een andere

achtergrond te plaatsen. De hoek waarin het licht valt, de locatie van het licht, de schaduwen en zelfs de

lichtkleur spelen hier allemaal een rol. Maar geen angst, op een nieuwe overvloeimodus en een nieuwe

laagstijì na, zijn alle gereedschappen en technieken al aan bod geweest.



Wanneer het gaat om belichting,
schaduwen en composities met
lagen is het vooral belangrijk dat
je weet wat je grenzen zijn. lk had
meerdere portretten van deze dj
(gefotografeerd door mijn vriend
Russ Robinson) en wist dat het
perspectief in het portret op geen
enkele manier paste bij de ach-
tergrond die ik in gedachten had.
Photoshop kan veel, maar het
perspectief van portretten aanpas-
sen, is niet een van zijn sterkste
eigenschappen. Begin dus met
een geweldige foto. Deze foto
van dj Rob Analyze straalt een
fantastische dynamiek uit. Kopieer
de foto en zet hem op zijn nieuwe
achtergrond.

STAP 2
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OPEN WAT PORTRETTEN EN PLAATS HET BESTE OP DE ACHTERGROND
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We halen eerst de dj van de
witte achtergrond. Sleep met het
gereedschap Snelle selectie een
selectie in het portret. Klik onder
in het deelvenster Lagen op de
knop Laagmasker toevoegen. Klik
in het deelvenster Maskers op de
knop Maskerrand. Markeer het
selectievakje Slimme straal en
sleep de schuifregelaar Straal naar
rond 15 pixels. Teken vervolgens
met het penseel Straal verlijnen
langs het haar, zodat dat gro-
tendeeis geselecteerd is. Klik na
afloop op OK.

STAP 3

GEVORDERDE LAAGTECHNIEKEN

SELECTEER DE PERSOON, VOEG EEN LAAGMASKER TOE EN VERFIJN DE RAND
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STAP 4

Misschien zie je nu rond de haren
en het lichaam een witte rand (net

zoals in mijn voorbeeld). Dan heb
ik een geweldige tip. Daarvoor zet
je de dj eerst op een eigen laag.
Houd de Command-toets (pc:

Ctrl-toets) ingedrukt en klik op de
miniatuur van het laagmasker voor
een selectie rond de dj. Klik op de
afbeeldingsminiatuur van de laag
en kopieer de dj met Command-
J (pc: Ctrl-J) naar zijn eigen laag.
Verberg de originele laag met het
masker. (\l/is hem niet, misschien
heb je hem nog nodig.) Alles ziet
er hetzelfde uit, maar de dj staat
nu op zijn eigen laag. zonder
masker. lk bewaar het masker voor
het geval we hem nog moeten
aanpassen, maar sommige tech-
nieken werken niet op lagen met
een laagmasker.

ZET DE PERSOON OP EEN EIGEN LAAG
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STAP 5

Goed, hier is de briljante truc. Klik
eerst op de laag met de dj (als het
goed is de bovenste laag, zonder
masker). Kies in het menu Laag

onder Matting de optie Witte
matte verwijderen (want de rand is

wit). De witte rand is vrijwel direct
verdwenen en de dj ziet er al veel
beter uit. Vergelijk hem maar met
de vorige stap, dan zie je het
verschil wel.

Tip: kies de optie Zwarte matte
verwijderen als je iemand van een
zwarte achtergrond haalt.
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VERWIJDER DE WIfiE RAND



Zo zonder schaduwen lijkt het of
de dj boven de vloer zweeft. Met
de lichtbron rechtsachteç ver-
wacht je eigenlijk linksvoor een
schaduw. Command-klik (pc: Ctrl-
klik) op de miniatuur van de dj om
deze te selecteren en voeg daar-
onder een nieuwe laag toe. Kies
in het menu Bewerken de optie
Vullen om de laag met zwart te
vullen en hef de selectie op. Kies
in het menu Filter onder Vervagen
de optie Gaussiaans vervagen en
stel Straal in op 40 pixels. Kies
in het menu Bewerken onder
Transformatie de optie Verticaal
omdraaien en pas de schaduw
aan met een vrije transformatie.
Verlaag ten slotte de laagdekking
tot 60% voor een nog zachtere
schaduw.

STAP ó VOEG EEN SCHADUWLAAG TOE, PASSEND BIJ HET LICHT
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Herhaal stap ó, maar draai de
schaduw niet verticaal om. Start
een vrije transformatie en sleep
de bovenste greep van het
transformatiekader omlaag tot de
schaduw direct onder de dj staat.
Versleep de schaduw en plaats
hem achter de knie rechts.

STAP 7

GEVORDERDE LAAGTECHNIEKEN

VOEG DAARONDER EEN ANDERE SCHADUW TOE
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STAP 8

Voeg nog een lege laag toe
en zoom in op de voorste voet.
Omdat deze in het oog springt, is

het hier extra belangrijk dat je voor
een realistisch beeld zorgt. Kies

een klein, zacht penseel en stel de
voorgrondkleur in op zwart. Teken
langs de rand van de schoen en de
binnenste rand van de ìinkerknie
(de knie die de grond raakt) een
iets scherpere schaduw. Hoewel
schaduwen zich meestal spreiden,
zie je onder voeten (of andere
gebieden die de grond raken)
meestal een kleine, donkere scha-
duw. Verlaag de dekking van deze
laag tot ongeveer 70%. Dupliceer
de laag, kies voor Gaussiaans ver-
vagen en verlaag de laagdekking
tot ongeveer 25%.

BRENG ONDER VOET EN KNIE EEN SCHERPE SCHADUW AAN
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SÏAP 9

Het deelvenster Lagen is al flink
gegroeid, dus tijd om wat op
te ruimen. Klik op de bovenste
schaduwlaag, houd de Shift-toets
ingedrukt en klik op de onderste
schaduwlaag. Kies in het menu
Lagen de optie Lagen groeperen,
Geef de groep een passende
naam, zodat je weet wat er in zit.

Tip: wilje alle schaduwlagen don-
kerder of juist lichter maken, pas
dan simpelweg de dekking van de
groeP aan.
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Met een fotofilter passen we nu
de belichting van de dj aan op
de omgeving. Klik op de laag
met de dj en klik in het deelven-
ster Aanpassingen op de knop
Fotofilter. Handhaaf het standaard
warm filter (de achtergrond is

immers vrij warm) en sleep de
schuifregelaar Dichtheid naar rond
70%. Dankzil de warmere tint, past
de dj nu beter bij zijn omgeving.
Zo zonder masker of beperking,
maakt de aanpassingslaag de
hele afbeelding warmer. ln stap
12 geef ik je een grandioze tip
waarmee je de aanpassing alleen
voor de dj laat gelden.

STAP 1O
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BRENG MET EEN FOTOFILTER DE HUID OVEREEN MET DE ACHTERGROND
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Een ander probleem is dat de dj
te licht is voor de omgeving. Voeg
boven de dj een aanpassingslaag
Curven toe en sleep het midden
van de curven omlaag tot hij iets
donkerder is. Ook nu wordt de
hele afbeelding donkerder. Dat
lossen we in de volgende stap op.

SÏAP 11

GEVORDERDE LAAGTECHNIEKEN

MAAK DE PERSOON DONKERDER MET EEN CURVEN.AANPASSINGSLAAG
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STAP 12

ln de eerste tutorial van dit hoofd-
stuk deden we iets vergelijkbaars.
Daar beperkten we met de knop
Bijsnijden naar laag het effect van

de aanpassing tot de onderlig-
gende laag. Zijn er meerdere lagen
in het spel, dan is er een eenvoudi-
gere oplossing. Selecteer de laag
met de dj en de aanpassingslagen
Fotofilter en Curven en groepeer
ze. Klik op de groep en bekijk
de overvloeimodus. Die staat op
Doorheen halen. Dit betekent dat
effecten in de groep doorwerken
op al het onderliggende, in dit
geval de achtergrond. Dat willen
we niet. We willen dat de effecten
binnen de groep blijven. Wijzig de
overvloeimodus in Normaal. De

aanpassingen hebben nu alleen
effect op de dj.

GROEPEER DE LAGEN EN KIES DE OVERVLOEIMODUS NORMAAL
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STAP 13

Deze truc leerde ik van mijn vriend
en getalenteerd kunstenaar David
Hollywood. Met een spotlicht
geven we het bestaande licht
rechtsboven meer pit. Klik op de
zojuist gemaakte groep. Klik onder
in het deelvenster Lagen op de
knop Nieuwe aanpassingslaag en
kies de optie Verloop. Wijzig Stijl
in Hoek en klik op het verloop.
Kies in de Verloopbewerker bij
Vedooptype voor Ru¡s, kies bij
Kleurmodel de optie HSB en sleep
de witte schuifregelaar bij veza-
diging (S) naar l¡nks. Breng beide
schuifregelaars bij kleurtoon (H)

onder het gele gebied, voor een
geel verloop. Klik tot slot op de
knop Willekeurig tot je iets verge-
lijkbaars hebt als in het voorbeeld.
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VOEG OP DE ACHTERGROND EEN SPOTLICHT TOE



Klik op OK om de verloopbewer-
ker te sluiten. Plaats de muisaan-
wijzer in de afbeelding en ver-
plaats het midden van het verloop
naar rechtsboven. Klik op OK om
het dialoogvenster Verloopvu ll ing
te sluiten. Wijzig de overvloeimo-
dus in Bleken. Zo verwijder je al

het zwart uit het verloop en houd
je lichtstralen over. Command-klik
(pc: Ctrl-klik) op de laagminiatuur
van de dj om die te selecteren,
klik vervolgens op de laagmasker-
miniatuur van het verloop en vul
de selectie met zwart om deze te
maskeren. Teken met zwart over
de gebieden waar je het lichtef-
fect wilt verwijderen.

Tip: dubbelklik op de laagminia-
tuur van Verloopvulling als je het
centrum van de lichtbron wilt
verPlaatsen.

STAP 14 VERBERG HET SPOTLICHT

263

Omdat het spotlicht geel is, werpt
het een geel licht op de dj, niet-
waar? Dupliceer de laag met het
licht en plaats het duplicaat boven
in de groep met de dj. Klik op het
laagmasker Verloopvulling van
het duplicaat. Kies in het menu
Bewerken de optie Vullen om het
met zwart te vullen. Zoom in en
teken met een klein, zacht, wit
penseel over de randen van de
dj en alle gebieden waar wit licht
op de kleding valt. lk tekende hier
over de randen rechts, maar ook
over zijn knie en linkerschouder.
Verlaag de laagdekking tot 50%
om de intensiteit van het licht te
verminderen.

STAP 15
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KOPIEER HET SPOTLICHT EN PLAATS HET IN DE PORTRETGROEP
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STAP 1ó

ln stap 8 van de eerste tutorial
in dit hoofdstuk voegden we
een contrastrijk effect aan het
poftret toe. lk denk dat hetzelfde
effect hier ook goed werkt. ln die
tutorial maakte je kennis met mijn
favoriete gereedschap h iervoor, de
plug-in Topaz Adjust (van Topaz
Labs). Hier dupliceerde ik de
portretlaag en voegde hetzelfde
effect met de voorinstelling Detail

- Strong toe.

SPECIALE EFFECTEN VOOR HET PORTRET

GEVORDERDE LAAGTECHNIEKENll00t¡DsTUt{ t0

STAP 17

De achtergrond mag ook wel wat
ruiger. Je kunt hier op zich het-
zelfde fi lter Hoogdoorlaat gebrui-
ken dat we in stap B van die eerste
tutorial op een duplicaatlaag
toepasten. Maar ik gebruik hier
liever het filter Tonal Contrast van
Color Efex Pro van Nik Software.
Niet zo achterdochtig kijken, ik gaf
je al de Photoshop-methode. Voor
dit soort achtergronden gebruik ik
nou eenmaal liever dat filter van
Nik.

264

SPECIALE EFFECTEN VOOR DE ACHTERGROND



Metwat doordrukken en tegenhouden ronden we de bewerking af. lk gebruik hierdezelfde techniek als in
hoofdstuk ó. Voeg een nieuwe laag boven de bovenste laag in het deelvenster Lagen toe. Kies in het menu
Bewerken de optie Vullen en vul de laag met 50% grijs. Wijzig de overvloeimodus in Bedekken. Neem het
gereedschap Penseel, stel de voorgrondkleur in op zwart en de dekking van het gereedschap op 20%. Teken
over de randen van de achtergrond, zodat deze iets donkerder worden. Dit lijkt sterk op een vignettering,
maar je hebt meer zeggenschap. Maak alle randen rond de dj donkerdeç maar sla zijn hoofd over.
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SÏAP 18

GEVORDERDE LAAGTECHNIEKFN
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GEVORDERDE LAAGTECHNIEKEN
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WE ONTLEDEN EEN DEEL VAN DE OMSLAGFOTO EN ONTDEKKEN DE BELANGRIJKE ROL VAN

LAGEN HIERIN

Voor de vorige versie van dit boek ontwierp onze vormgeefster Jessica lValdonado een briljante omslag-

afbeelding. lk werd dan ook talloze malen gevraagd hoe die omslag was gemaakt. lk kon mezelf wel voor

m'n hoofd slaan, dat ik de omslag niet in het boek had besproken. Uiteindelijk bestond die afbeelding uit

heel wat lagen en waren vrij veel technieken uit het boek gebruikt. Deze keer ontwikkelde ik met Jessica

(en een van de andere vormgeefsters, Nicole Procunier) een omslag waar ik ook over kon schrijven. We

maken nu alleen de hoofdafbeelding van de omslag. Wil je het volledige omslagontwerp zien (de gol-

vende lagen, achtergrondafbeeldingen en dergelijke), bekijk dan de video die ik maakte. Je vindt hem op

de in de inleiding genoemde website bij dit boek. ln die video nemen we niet aìleen de volgende stappen

door, maar ook de rest van de omslag.

SÏAP 1

Voor deze omslag combineren we
meerdere afbeeldlngen, maar we
beginnen met de twee belangrijk-
ste. Open eerst de foto met de
danseres en vervolgens de groene
achtergrond. Kopieer de achter-
grondafbeelding en plak hem in
de foto met de danseres. Wijzig
de overvloeimodus van de groene
achtergrond in Bedekken en ver-
laag de dekking tot 55%.

266



Klik op de laag met de danseres
om deze te selecteren en dupli-
ceer hem met Command-J (pc:
Ctrl-J). Sleep in het deelvenster
Lagen de kopielaag boven de
laag met de groene achtergrond.
Selecteer de vrouw met het
gereedschap Snelle selectie (VV)

en klik onder in het deelvenster
Lagen op de knop Laagmasker
toevoegen. Klik in het deelvenster
Maskers op de knop Maskerrand.
Markeer Slimme straal en sleep
de schuifregelaar Straal naar 15
pixels. Teken met het penseel
Straal verfijnen rond de haren,
zodat die grotendeels geselec-
teerd zijn. Het is geen punt als de
select¡e niet perfect is; vanwege
de achtergrond is dat eigenlijk
zelfs beter. KIik op OK.

STAP 2
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KOPIEER DE DANSERES EN HAAL HAAR VAN DE ACHTERGROND
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Klik op de groene achter-
grondlaag en sleep onder in

de afbeelding een selectie met
het gereedschap Rechthoekig
selectiekader (M). Dupliceer de
selectie en sleep die kopielaag in
het deelvenster Lagen boven de
andere lagen. Wijzig de overvloei-
modus van deze nieuwe laag in
Vermenigvuldigen en verlaag de
dekking tot rond 25o/o.Zo heeft ze
iets om op te staan en lijkt ze niet
meer te zweven.

STAP 3
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GËVORDERDE LAAGTECHNIEKEN

MAAK DE BODEM DONKERDER ZODAT ZE NIET MEER LIJKT TE ZWEVEN
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STAP 4

Open het deelvenster Aanpassin-
gen en voeg een aanpassingslaag
Kleurtoon/verzadiging toe. Sleep
de schuifregelaar Kleurtoon naar
28 voor iets meer blauw in de
achtergrond. Je mag hier natuurlijk
ook een andere kleur kiezen. Sleep
de schuifregelaar Verzadiging iets
naar links als je de kleur nu te ver-
zadigd vindt. ln dit geval doet grijs
het trouwens ook erg goed.

WIJZIG MET KLEURTOON/VERZADIGING DE ACHTERGRONDKLEUR
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STAP 5

Omdat de aanpassingslaag Kleur-
toon/verzadiging voor de heìe laag
geldt, verbergen we hem met het
laagmasker van de danseres. Houd
de Option-toets (pc: Alt-toets)
ingedrukt en sleep een kopie van
het laagmasker van de laag met de
danseres naar de aanpassingslaag
Kleurtoon/verzadigin g. Het witte
masker op de aanpassingslaag
wordt vervangen door het masker
met de danseres. Alleen gebeurt
nu het omgekeerde van wat
we willen: de aanpassing wordt
verborgen op de achtergrond en
is juist zichtbaar op de danseres.
Klik in het deelvenster Maskers op
de knop Omkeren. Nadat je het
masker hebt omgekeerd, is de
aanpassing alleen op de achter-
grond zichtbaar.
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Met een stoere laag- en filter-
truc brengen we willekeur in de
belichting van de achtergrond-
structuur. Voeg boven de andere
lagen een nieuwe laag toe. Druk
op de D-toets om de voor- en
achterg rondkleuren te herstel len
in zwart en wit. Kies in het menu
Filter onder Rendering de optie
Wolken. Kies vervolgens in het
menu Filter onder Vervagen de
optie Gaussiaans vervagen en stel
Straal in op 20 pixels voor een
zachtere structuur. Wijzig de over-
vloeimodus in Kleur tegenhouden
en stel de laagdekking in op 207".
Kopieer hetzelfde laagmasker van
de aanpassingslaag Kleurtoon/
verzadiging naar de nieuwe laag,
zodat het effect niet op de danse-
res zichtbaar is.

STAP ó

&f
,(ñ

¡¡Ft I

ù@-

fe*d*fdq _- guaFä-Fl
wù:8 .l 4 a s'lìiõrFl

F

r

Ð

F

Ðrr.E$ø_:r 5} t,
f

BRENG WILLEKEURIGE BELICHTING OP DE ACHTERGRONDSTRUCTUUR AAN

269

Open de afbeelding met vuur en
rook. Kopieer de afbeelding en
plak deze op de omslagafbeel-
ding. Voeg een laagmasker toe
en teken vrijwel al het vuur op het
lichaam en gezicht van de dan-
seres weg en verwijder het ook
gedeeltelijk van de achtergrond.
Wijzig de overvloeimodus van de
laag in Lichter en verminder de
dekking tot rond 55%.

Tip: intensifieer het effect van
achtergrondelementen als vuur
en rook eens door de laag te
dupliceren met Command-J (pc:
Ctrl-J). Soms werkt het en soms
niet. Je weet het binnen een paar
seconden.
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STAP 8

Hoog tijd voor meer rook. Op
deviantART (op http://fal ln-stock.
devianta rt.com/a rVSmoke-
Brushes-Set-1 -92730901) vond ik

geschikte en gratis penseelinstel-
lingen van Falln-Stock. Download
het zip-bestand en pak het uit op
je bureaublad. Dubbelklik op de
vezameling om deze in Photoshop
te installeren. De nieuwe penselen
staan nu onder in de penseelkiezer.

Tip: vergeet die video met basis-
informatie over penselen niet. Kijk
op www. kel b¡raining.com/books/
layerscs5.

DOWNLOAD ROOKPENSELEN
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STAP 9

Voeg een nieuwe laag toe en
noem die voor de duidelijkheid
Rook. Druk achtereenvolgens op
de D-toets en de X-toets om de
voorgrondkleur in te stellen op wit.
Selecteer een van de rookpenselen
en teken daarmee op de nieuwe
laag.Zorg voor afr,,risseling en
teken met verschillende rookpen-
selen. Verlaag de dekking van de
laag tot 45%.

Tip: vergeet niet dat je de rook
met een vrije transformatie kunt
aanpassen om hem beter op de
opmaak aan te passen. Kies in het
menu Bewerken de optie Vrije
transformatie.
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Met een andere penseelset van
deviantART brengen we wat lichte
slierten in het haar. Download de
set Lighting Brushes (http://Not-a-
kitty. devia nta rt.com/a rUAbstract-
I ighting-brushes-PS7-208383 1 7),

dubbelklik op de penseelset om
hem te installeren in Photoshop
en kies onder in de penseelkiezer
een penseel. lk combineerde hier
wat penselen (omcirkeld in de
afbeelding links). Kies in het menu
Venster de optie Penselen en
stel in het deelvenster de waarde
bij Tussenruimte op 1000% en
verwijder de vinkjes voor Sprei-
ding en Vloeiend maken. Pas tot
slot de waarde bij Hoek zo aan
dat de penseelstreken in dezelfde
richting als het haar bewegen.

STAP 1O
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Voeg een laag toe en noem die
Highlights haar. Stel de voor-
grondkleur in op R: 247, G: 166,
B: 112. Deze kleur is vergelijkbaar
met de haarkleur. Teken wat
hightlights in de haren. Ze lijken
het haar te verlengen, dus teken
overal waar je weelderiger haar
wilt zien. Wissel van penseel voor
een andere stijl. Met deze coole
techniek breng je flink wat dyna-
miek in het haar. Breng na afloop
de dekking van de laag terug naar
80 tot 85%.

STAP 11
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TEKEN HIGHLIGHTS IN HET HAAR
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STAP 12

Het is tijd voor wat lichtstrepen.
Als je hoofdstuk 8 over laagstijlen
hebt gelezen, weet je al hoe je
dit doet, want daar maakten we
een vergelijkbare stijl. Open met
het gereedschap Penseel (B) de
penseelkiezer en klik op het naar
rechts wijzende driehoekje rechts-
boven en laad de set Kalligrafische
penselen. Kies het 20 pixel grote
penseel. Voeg een nieuwe laag
toe, stel de voorgrondkleur in
op wit en teken van boven naar
beneden wat bewegingslijnen. Dit
werkt vooral goed als je de lijnen
met het lichaam vervlecht zoda|ze
de danseres lijken te omcirkelen.
Zet de lijnen op afzonderlijke lagen,
dan kun je ze elk een eigen kleur
geven.

VOEG WAT LICHTSTREPEN TOE
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STAP 13

Dubbelklik op de eerste laag met
lichtbaan en voeg de laagstijlen
Gloed buiten en Gloed binnen
toe. Gebruik de instellingen die je
hier ziet. Klik voor beide stijlen op
het kleurvakje bij het onderdeel
Structuur en kies een kleur voor
de lichtbaan. (lk maakte ze oranje,
blauw en paars.) Klik na afloop op
oK.
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Voeg nu op de eerste laag met
lichtbaan een laagmasker toe.
Verberg delen van de lichtbaan zo,
dat het lijkt dat het licht rond haar
lichaam slingert. Herhaal stap 13
voor de andere lagen met licht-
baan en geef elk een eigen kleur.

STAP 14
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VERWIJDER MET EEN MASKER DELEN VAN DE LICHTBANEN

273

Ook een populair effect bij dit
soort afbeeldingen zijn spranke-
lende en glinsterende effecten.
Gelukkig heeft deviantART ook
een penseelset van Obsidian
Dawn (http://browse.devia nta rt.
com/?qh=&section=&global: 1 &
q:glitter+brushes#/dsyny4) die
hier goed van pas komt. Laad
de Glitter-penselen, zoals je dat
eerder met andere penselen deed
Sleep in het deelvenster Penseel
de schu ifregelaar Tussenru imte
naar 2657". Voeg een nieuwe laag
toe, kies wit als voorgrondkleur
en voeg sprankeling toe door
willekeurig door de afbeelding te
klikken. Hier gebruikte ik voor wat
variatie verschillende penselen.
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STAP 1ó

Zorg dalde laag met de sprankeling geselecteerd is en kies in het menu Filter onder Vervagen de optie
Gaussiaans vervagen. Stel Straal in op 2 pixels voor een lichte vervaging en daarmee zachtere sprankeling en

glinstering. Herhaal de stappen 15 en 1ó nog een paar keer met andere penselen om het effect te versterken

Dat was het.

Dit was flink wat informatie. Vergeet niet dat je op de website bij dit boek een instructievideo vindt waarin

ik alle stappen nog eens doorloop en ook uitleg hoe je de rest van de omslag (titel, golvende lagen, achter-

grond) maakt.
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Camera Raw 223

dupliceren 225

foto vervangen 231

kopiëren 233

laag 219

laagstijl kopiëren 228

laagstijl loevoegen 227

maken 218

omzetten in gewone laag 225

openen 23ó

sjabloon 224,231
slim filter 219,229

Snelle selectie (gereedschap)

59,90
Snel retoucheerpenseel

(gereedschap) 15ó,190

softfocus 1ó7
Speciaal plakken 99,156
specifieke kleur aanpassen 1ó5
spiegeling maken 97
spotlicht toevoegen 2ó2
standaardkleuren herstellen 170
stapelvolgorde lagen wijzigen

11,28
statief 140

steenstructuur 211
Straal verfijnen (gereedschap)

239

studioportret 240

T
tabbladen uitschakelen 8

taekwondo 238
tanden witter maken 181

tegenhouden 146
Teken (deelvenster) 12'l ,137
tekenen met licht 143
tekenst'rjl wijzigen '1 17

tekst
achterafaanpassen 119

formaat aanpassen 137

kleur 1 19

laag dupliceren 137

omzetten in hoofdletters 121

omzetten naar pixels 124

regelafstand aanpassen 230

selecteren 137

tekstlaag 1 18

tekstvak maken 122

uitvullen 123

verloop 124

voorgrondkleur 117

voorvertoning 120,137
Tekst (gereedschap) 117
textuurmap 252
tijdelijk pad maken 133
toepassingsframe I
Tonal contrast (filter) 2ó4
Topaz Adjust $ilterl 242
TopazLabs 242

Toverstaf (gereedschap) 1 33
transparante pixels

vergrendelen 100,125
T-shi¡"t 222,25'l

U
uit foto springen 197

uitknipmasker
basisinformatie 107

maken 109

uitlijnen
automatisch 157

lagen 20,'158

uitnodigingskaart 108

uitschakelen van laagmasker 91

Uitsnijden (gereedschap) 159

V
Veelhoek (gereedschap) 132
Verenig zichtbare lagen 177
verloop

kleuren instellen 125

lineair 31

omkeren 102

radiaal verloop 17

tekst 124

toevoegen 17

verbergen 33

verloopkiezer 17,125
Voorgrond naar achtergrond

132

Zwarl, wi| 17

Verloop (gereedschap) 17

verloopkiezer
openen 31

sluiten 31

zwart-witverloop 17

Vermenigvuldigen
(overvloeimodus) 32. 52

verouderd effect 51

Verplaatsen (gereedschap) 10
verplaatsen van een laagmasker

93
verplaatsingsafbeelding 254
Verschil (overvloeimodus) '1 58

INDttX 279



Vervorm (filter) 254

verweerde foto 205

Verzadiging (aanpassing) ó8
vierkante selectie 19

vignetteringtoevoegen 2ó5

vlekje wegwerken 17ó

voorgrondkleur 25

herstellen 78

instellen op wit ó4

instellen op zwarl ó3

tekst 1 1 7

wisselen met achtergrondkleur
84

X-toets 85

voorinstelling aanpassingslaag

71

voorvertoning lettertype 120

vormkiezer 134

vormlaag
basisinformatie 129

beperken 130

uitbreiden 130

verplaatsen tijdens slepen 130

vrije transformatie 33, 100

vuur en rook 269

X
X-toets 85

W
Warm filter 240

watereffect 2'l 4

watermerktoevoegen 203

willekeurige belicht¡ng 2ó9

wittere ogen 181

wittere tanden 181

wolkenkrabbervorm 130

z
zon als lichtbron 155

zonvorm 132
zoomen 98
Zwak licht (overvloeimodus) 3ó,

50,s2
Zwart-wit (aanpassingslaag) óó
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PHOTOSHOP TAGEN
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Matt Kloskowski ?
Lagen zijn een essentieel onderdeel van Photoshop en toch zijn er maar

weinig Photoshop-boeken die er voldoende aandacht aan besteden. Zonder

lagen is het programma eigenlijk niks waard, dus gebruik lagen en werk
met Photoshop zoals Photoshop bedoeld isl Je leert meer over Photoshop

uit dit boek over lagen dan riit de meeste gewóne Photoshop-boeken.

Photoshop-expert Matt Kloskowski laat aan de hand van stapsgewijze

instructies en prachtige voorbeelden zien hoe je het maximale uit
Photoshop kunt halen door slim gebruik te maken van lagen. Lagen zijn niet

alleen bedoeld voor technische verbeteringen van je foto's; ook effecten die

anders lastig te creëren zijn, maak je met lagen in een handomdraai. Je kunt
foto's in elkaar laten overvloeien, iets uit een foto laten rpringen, zelf een

poster opbouwen uit lagen en nog veel meer.

Lees dit boek en ontdek de essentie van Fhotoshop!

r5 een

Photoshop kenner en at¡teur

van verschillende boeken over

Photoshop. Samen nret Scott

Kelby schreef hij Het beste

van Photoshop Elements 9.

Jaarlijks geeft hil wereldwijd

.lan duizenderì mensen les over

digitale fotografie en Photoshop.

Hij is medepresentator van

de populaire videopodc.rsts

Photoshop User TV en D Town TV,

en heeft een flinke verzamelìng

online trainingsvideo's en -dvd's

op zijn naarn staan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
. Lagen gebruiken en beheren
. Afbeeldingen opbouwen uit meerdere lagen
. La8en in elkaar laten overvloeien
. Werken met aanpassingslagen en slimme objecten
. Laagmaskerstoepassen
. Alles over tekst- en vormlagen
. Lagen gebruiken om foto's te retoucheren en op te frissen
. Veel tips en trucs die het gebruik van lagen nóg gemakkelijker maken!
. Een hoofdstuk vol gevorderde technieken om je werk naar een nieuw

plan te tillen

PEARSON
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wwwpearsoneducation.nl


