
Een bureaublad maken 

We gaan een bureaublad maken. Een mooi eigen creatie. 
Eerst moeten we weten hoe groot ons bureaublad is. Dat kunnen we uitzoeken door met de 
rechtermuisknop op ons bureaublad te klikken en dan kiezen voor Resolutie. 
 
Dan krijgen we onderstaand scherm in windows 7. We zien hier de grootte van het scherm. 
 

 
 
We starten nu photoshop op en maken een nieuw document aan. Dus bestand nieuw en dan de 
grootte invullen in pixels. En de naam opgeven. De rest mag zo blijven staan. We drukken op OK. 
 

 
 
We voegen een nieuwe laag toe. 
Daarna kiezen we voor paternstempel (patroonstempel) 
Nu gaan we een mooie achtergrond kiezen voor ons bureaublad. 



We kiezen een patroon. 
Dat doen we boven bij patronen. 
Er zitten er heel veel in photoshop alleen die 
zijn standaard niet aangezet dat gaan we nu 
doen. 
 
We kiezen voor dit pijltje dan klapt er  
een menu open. 
 
Hier kunnen we nog meer patronen 
toevoegen. Je kunt de huidige vervangen of 
de nieuwe toevoegen. 
Ik kies altijd voor toevoegen. 
Daarna maken we met de rechte haakjes [ ] 
de cursor groter of kleiner. 
En gaan we schilderen over ons bureaublad. 
De kleur is nog niet belangrijk die passen 
we later aan. 
Dat doen we met kleur balans. 
Afbeelding bewerken kleurbalans. 
Nu schuiven we met de pijltjes totdat we de 
kleur naar onze wens bereikt is. 
 

Nu gaan we het bureaublad indelen en opmaken. We kijken eerst welke icoontjes hebben we op ons 
bureaublad staan. Daarna kijken we of we deze in groepen in kunnen delen. We gaan ook het 
bureaublad een beetje aankleden met eigen foto’s.  
We openen een foto die we erop willen hebben. Nu gaan we het gedeelte wat we erop willen 
hebben uitknippen. We gaan uitknippen met Quick selectie tool. 4e icoontje van boven en daar 

kiezen voor Quick Selectie tool. 
Nu slepen we over de figuur die we willen hebben. En selecteren deze. 
Overheen slepen is erbij selecteren en met de Alt knop ingedrukt is van 
de selectie verwijderen. Als we hem geselecteerd hebben drukken we 

op CTRL-C (kopiëren) en daarna meteen CTRL-V (plakken) we hebben nu een nieuwe laag 
gekregen. Op de onderste laag gaan we nu dubbelklikken en dan weer op OK dan is het slotje eraf 
en kunnen we deze laag verwijderen. We selecteren de laag en klikken op de vuilnisbak rechts 
onder. De laag is nu weg. Nu gaan we de foto zover afknippen dat we alleen ons figuur overhouden. 
Dat doen we met het 4e icoontje van boven. 

Maken de foto zo klein dat hij net iets groter dan ons object wat we op het 
bureaublad willen plaatsen. 
We kiezen weer ons selectietool en slepen het figuur naar ons ontwerp van 
het bureaublad. 
Als we hem op het bureaublad hebben staan dan passen we de grote aan 
door te slepen. Met de shift toets ingedrukt kunnen we hem niet 
vervormen. Nu is het mooi als het opject een goudenrandje krijgt. We gaan 
op de laag van het object staan en kiezen rechtsonder voor het fx layerstijl 
icoontje  
 
 
 

 
 
 



En kiezen dan voor gloed buiten. 
We krijgen dan onderstaand scherm. 

 
We krijgen nu een licht gele rand om ons object. De kleur kunnen we veranderen en met de 
schuifjes kunnen we de grote van de rand ook aanpassen. Hier moet je zelf even mee 
experimenteren. Als je tevreden bent kun je op de zelfde manier nog meer objecten van je keuze 
toevoegen. 
Als we daarmee klaar zijn dan gaan we ons bureaublad indelen. We tekenen vierkante met ronde 
hoeken op het bureaublad waar straks de icoontjes ingezet worden. Deze kunnen voor de 
duidelijkheid verschillende kleuren hebben dat moet je zelf even kiezen.  

We kiezen het icoontje om vierkantjes en zo te tekenen. 
En kiezen voor een vierkantje met ronde hoeken. 
Nu kiezen we een kleur die bij ons nieuw bureaublad past. Ik kies 
voor lichtblauw dat doe je met kleur selectie klikken op het zwarte 

vierkantje en dan de kleur kiezen die je wil hebben. 
Daarna trekken we een vierkant op het bureaublad waar 
straks de icoontje inpassen. Dus even opletten niet te 
groot en niet te klein. Daarna gaan we het vierkant 
doorzichtig maken dat doen we met bedekking. Anders 
komt het zo scherp over en dat moet niet. Het moet 
rustig blijven. 
De bedekking zetten we terug in het lagen pallet. 

 
Met dit schuifje kun je de bedekking terug zetten. Je moet dat naar 
eigen inzicht doen wat jij mooi vind.  
Je zet er nu net zoveel vierkanten als je nodig hebt voor je icoonen. 
Daarna kun je boven de vierkanten nog tekst plaatsen zodat je weet 
waar de icoonen voor zijn bijvoorbeeld office of adobe of systeem. 
Maar dat moet je zelf even bedenken. Het beste is om daar thuis 
goed over na te denken en dan deze oefening nog een keer te doen. 
 
Nu gaan we het bureaublad 2 keer opslaan een keer als Photoshop 
bestand en een keer als JPG. Het photoshop bestand is er voor om 
later nog veranderingen aan te kunnen brengen. 

Het JPG bestand gaan we gebruiken als achtergrond we slaan het op in de map C:\windows\media 
Hij vraagt dan om de kwaliteit en dan is 8 meer dan voldoende en is het bestand nog niet zo groot. 



Nu gaan we naar het bureaublad en klikken met de rechtermuisknop en kiezen aan persoonlijke 
voorkeuren aanpassen. Dan klikken we op het icoon bureaublad achtergrond. 
Dan kiezen we voor bladeren en kiezen dan voor c\windows\media en klikken op ok dan zien we 
ons bureaublad verschijnen en kunnen we het selecteren. Dan wordt het meteen uitgevoerd. 
 

 
 
Nu kunnen we al onze icoontjes in de aangemaakte vakken slepen en hebben we een mooi eigen 
overzichtelijk bureaublad. Waar we snel alles terug kunnen vinden. 
 
 
Succes Martien 
 
 
 


