
Wij gaan het plaatje Dolfijn.jpg gebruiken om een Pop-out van te maken. 

 

 

 
 

 

Open je afbeelding in Photoshop 

 

Meestal wordt een afbeelding geopend in de shop als background met een slotje erachter (zie in je 

Lagen-paneel) 

 

 
 

Dit slotje gaan we weghalen, anders kunnen we het plaatje niet bewerken. 

- Selecteer je Achtergrond laag 

- Dubbelklik op de Achtergrond laag 

- Er opent een schermpje 

- Klik op OK 

- Je slotje is nu verwijderd 

 

Kopieer deze Laag 

- rechtermuis en Laag dupliceren 

 

Maak nu een nieuwe Laag. 

 

 
 

Zorg dat deze Laag helemaal onderaan komt te staan 

- Selecteer deze Laag 

- Houdt muisknop ingedrukt 

- Sleep de Laag onder je andere Lagen 

 



 
 

We gaan deze Laag vullen met wit 

- Vink de oogjes van de andere 2 Lagen uit, zodat je ziet wat je doet. 

- Selecteer het Emmertje  

 

- Zorg dat je voorgrondkleur in je Toolbar wit is  

- Klik in de laag, zodat deze geheel wit is 

 

Als het goed is heb je nu dit; 

 

 
 

Selecteer de Laag die helemaal bovenaan staat; maak deze Laag zichtbaar door oogje aan te vinken 

(in ons geval Laag 0 Kopieren) 

We gaan nu het gedeelte van het plaatje selecteren wat we als pop-out willen hebben; in dit geval 

een stuk van de dolfijn. 

 

We gaan weer iets nieuws proberen en dat is de Toverstafje Neem rustig de tijd, want dit is een 

beetje ingewikkeld  

 

 
 

- Selecteer het Toverstafje 

- Klik op je dolfijn 

- Houdt Shift-knop nu ingedrukt 

- Ga langs de contouren van je dolfijn, dmv blijven klikken tot gewenste resultaat 



- De stukjes die glinsteren in het midden van je dolfijn kan je op klikken totdat ze verdwijnen 

  Let wel; houdt Shift-knop ingedrukt! 

- Als de dolfijn naar wens geselecteerd is kan je de Shift-knop loslaten 

 

 
 

Ga nu naar Selectie omkeren boven in de balk en druk 1x op Delete. 

Je ziet nu dat je dolfijn eruit geknipt is. 

Op CTRL-D drukken dan zijn de stippellijntjes weg 

 

 
 

We gaan nu een soort 3D perspectief creëren van de achtergrond, waar de dolfijn uit gaat springen 

als pop-out. 

Hiervoor gaan we de Veelhoek Lasso Tool gebruiken. 

Deze is nog niet zichtbaar in je Toolbar 

- Rechtermuisklik op Lasso Tool en dan zie je nog 2 opties verschijnen, waaronder de Veelhoek 



Lasso Tool. Klik deze aan en hij is zichtbaar in je Toolbar 

 

 
 

- Selecteer nu je Veelhoek Lasso Tool  

- Selecteer de middelste Laag (Laag 0) en vink oogje aan 

- Maak een selectie zoiets als in ons voorbeeld 

 

 

 
 

- Klik in je ontwerp en je kan per lijn een vierkant selecteren 

- Zorg er wel voor dat het aan elkaar vast grenst anders blijft deze Tool selecties maken  

 

Zorg ervoor dat je middelste Laag is geselecteerd 

Voor gemak vink je het oogje van je onderste en bovenste Laag even uit 

Klik nu op de Vectormasker toevoegen onderaan je Laag-panel (2e van links; vierkantje met 

rondje erin) Zweef je met je muis erboven komt de naam tevoorschijn. 

 

 
 

Je hebt nu alleen het gedeelte over wat je geselecteerd had met de Veelhoek Lasso Tool. 

 



 
 

Vink het oogje van je bovenste en onderste Laag weer aan en nu zie je het effect van de pop-out al. 

 

De laatste finishing touch dingen om het af te maken. 

- Selecteer je middelste Laag 1 

- Rechtermuisklik en kies voor Opties voor overvloeien 

- Selecteer Lijn om er een border omheen te maken 

- Neem de volgende instellingen over 

 

 
 

- Selecteer nu Slagschaduw Dit geeft een beetje diepte in je afbeelding. 

- Neem de volgende instellingen over 

 



 
 

Klik op OK 

 

Tekst bijvoegen en je hebt je eerste pop-out gemaakt. 

 

Voor een leuk effect hebben wij nog extra water toegevoegd in ons ontwerp.  

Voeg bestand water toe.  

 

Eind resultaat 

 

 
 

 

Veel succes allemaal! 


