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PS_ div_les27 

Deze les is door mezelf geschreven en bedacht. 

Enige gelijkenis berust op louter toeval. 

Is gemaakt met Photoshop CS6 extended. 

Bedankt aan de tubeuze's en de Toelating. 

Zonder hen zou het niet mogelijk zijn dat deze les tot stand kwam. 

Respecteer hun werk, gelieve dan ook niets aan de tubes en de bestandsnaam te veranderen. 

De credits behoren tot de originele Artist of maker. 

Materiaal:  

Tubes is van Syl waarvoor mijn dank en de toelating om de tubes te gebruiken.  

Materiaal  

 

 

Zo dan beginnen we nu: 

http://www.castorke.be/credits.html
http://www.castorke.be/tutorial_PS/diversen/p1/les27/images/castorke_ps_div_les27_mat.zip
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1. CTRL + N  (open nieuwe afbeelding)  800 x 600 wit. 

2. CTRL + SHIFT + N (nieuwe laag) 

Vul met zwart. 

Laagstijl lijn: binnen, 2px, patroon cas_789a6c877 

 

3. CTRL + SHIFT + N (nieuwe laag) 

Vul met kleur wit. 

Zet de voorgrondkleur op #5b331e en de achtergrondkleur op wit #ffffff 

4. Filter / rendering/ vezels 

 

5. Ctrl + J 

6. Aktiveer laag 2 

Zet de laagdekking in het lagenpallet op 15% 

7. Aktiveer laag kopie2 

CTRL + T vrije transformatie B=90% H=40% 

Laagstijl Slagschaduw: hoek 40°, globaal uitvinken, grootte 5, afstand 5, kleur zwart. 
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8. Filter/ Vervorm/ golf... 

 

9. Filter/ Vervorm/ Poolcoördinaten... 

 

10. CTRL + T vrije transformatie  breedte en hoogte 90% 

11. Her haal de filter/ vervormen Poolcoördinaten. 
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12. Laagstijl Schuine kant en reliëf: 

 
 

Laagstijl contour: kies aangepast  (klik op het woordje contour dus niet enkel 

aanvinken) 

 
 

Laagstijl lijn: binnen, 3px, patroon cas_789a6c877 

 
 

Zet de voorgrond op kleur #5b331e en de achtergrondkleur op #666e44 
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Laagstijl verloop:  van voorgrond naar achtergrond - gereflecteerd 

 

13. Aktiveer de achtergrond laag. 

Afbeelding/ Canvasgrootte/   breedte 25 en hoogte 25 pixels 

Relatief aanvinken. 

Kleur zwart. 

14. Aktiveer de bovenste laag. 

Open de tube dame  SvB (225) Beauty 

CTRL + A, CTRL + C, ga naar je werk CTRL + V 

CTRL + T  transformeer naar  B 90% + H 90% 

Plaats naar keuze. 

15. Open GoldCorner (6) 

CTRL + A, CTRL + C, ga naar je werk CTRL + V 

Bewerken/ Transformatie/ roteren 90% rechtsom. 

Plaats in de Linker bovenhoek. 

Zet de voorgrond op kleur #5b331e en de achtergrondkleur op #666e44 

Laagstijl verloop:  van voorgrond naar achtergrond - gereflecteerd 
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Laagstijl Schuine kant en reliëf: 

 

Noem deze laag corner 1 

16. Dupliceer de laag in het lagenpallet. 

Bewerken/ Transformatie/ vertikaal omdraaien 

Plaats in de linker onderhoek. 

Noem deze laag corner 2 

17. Dupliceer de laag van corner 2 

Bewerken/ transformatie/  horizontaal omdraaien. 

Bewerken/ Transformatie/ vertikaal omdraaien 

Bij verloop omkeren aanvinken. 

Plaats in de rechter bovenhoek. 

18. Dupliceer de laag van corner 1 

Bewerken/ transformatie/  horizontaal omdraaien. 

Bewerken/ Transformatie/ vertikaal omdraaien. 

Bij verloop omkeren aanvinken. 

Plaats in de rechter onderhoek. 

19. Plaats je naam of watermerk. 

20. Opslaan als .jpg 

Zo dat was het dan. 
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Ben benieuwd naar je werk. Stuur het me in originele grootte. 

Plaats ik het bij de andere werkjes. 

Om ze te bekijken klik Hier 

Vermeld wel je naam, het lesnummer, titel en dat het in Ps gemaakt is. 

Succes ! 

Vraagjes mag je me altijd mailen....    

 

Het is verboden deze les geheel of gedeeltelijk te kopiëren. 

De lessen staan geregistreed bij TWI 

 
 

 

http://www.castorke.be/tutorial_PS/diversen/p1/les27/werkjes_ps_div_les27.html
mailto:castorke5les@gmail.com?subject=PS_div_les27

