
Photoshop les DVD Hoesje 
 

We gaan eens kijken of we een DVD hoesje kunnen maken in Photoshop. 

 

We openen Photoshop Gaan naar bestand nieuw en kiezen voor internationaal papier en dan A4 

We draaien de pagina 90 graden rechtsom. Zodat we een platliggend A4 hebben. 

 

De maten van een hoesje zijn 27,4 bij 18,2 cm 

Nu tekenen we een vierkant met deze afmetingen. 

Het mag niet gevuld zijn en moet een dunne zwarte lijn hebben 

(omtrek). 

 

We slepen een vierkant op ons papier en vullen dan de bovenste 

regel in zoals hieronder staat. 

Denk erom als je een komma gebruikt in 27,4 en 18,2 dan geeft 

hij een foutmelding je moet dan 27.4 cm en 18.2 cm gebruiken. De cm ook intypen. 

 

 

Ook de vulling en de omlijning veranderen niet vergeten anders heb je een gevuld vierkant. 

Nu gaan we het midden van onze rechthoek bepalen. We zetten de liniaal aan. Klikken op weergaven en dan 

op liniaal. We zetten het nulpunt op de linker bovenhoek van ons vierkant. Dat doen we door linksboven in 

het liniaal te klikken en slepen de nul naar de linker bovenhoek van de rechthoek. Nu slepen we uit het 

linker liniaal een hulplijn en zetten deze op 13,7 cm Als we inzoomen kunnen we hem precies plaatsen. 

Nu zetten we de nul op deze lijn. Als we nu de dvd doos pakken kunnen we opmeten hoe breed de rug van 

de doos is. Bij mij is hij 1 cm. Dikte van de doos is 1 cm. Nu gaan we vanuit de nul twee hulplijnen zetten 

allebei een halve cm van de nul lijn af. 

 

Nu moeten we straks met de rug tekst tussen deze twee lijnen blijven dan staat hij 

altijd goed. De hulp lijnen kunnen we laten staan die worden niet mee uit geprint. 

 

Als je veel doosjes wil gaan maken kun je deze mal zo opslaan. Die hoef je dan 

telkens maar te vullen. 

 

Je hebt van mij foto’s gekregen die je kunt gebruiken om een hoes te maken. Je 

mag ook je eigen foto’s gebruiken. Het is leuk als je foto’s neemt uit de film. Met 

premiere kun je foto’s uit de film halen. En als je deze dan gebruikt op de hoes dan is dat extra mooi. 

Op de achterkant zetten we de gegevens over de DVD de speelduur en het formaat en een korte 

omschrijving over de film. In ons sjabloon is de linkerkant de achterkant en de 

rechterkant de voorkant. 

Ik neem de foto img 962.jpg als achtergrond. Als we deze foto openen dan opent hij 

in cameraraw. Hier kunnen we met de schuifjes de foto eerst nog een beetje 

aanpassen. Ik zet er iets meer zonlicht op. Daarna drukken we op afbeelding 

openen. Dan wordt hij in Photoshop geopend.  

Met het selectie gereedschap (pijltje links boven) slepen we de foto naar ons hoesje  

en laten het daar los. 

De grootte passen we aan zodat hij net zo groot is als ons hoesje. Dat hij dan een 

beetje vervormd is niet erg. 

Nu wil ik de achterkant een beetje donkerder hebben en de voorkant scherp. 

We gaan er een verloop masker opzetten. We klikken rechtsonder op het rondje en 

kiezen verloop. 

 



Nu wordt de onderkant zwart. Dat moet niet de 

linkerkant moet donkerder worden. 

We zien ook een venstertje met een rondje met een 

streep erdoor. Met de muis kunnen we het streepje 

draaien. We draaien het zo dat de linkerkant zwart 

wordt en de rechterkant normaal blijft. 

Dan klikken we op OK. 

Nu zetten we de dekking van deze laag op 80% 

Nu is de achterkant een beetje donkerder. 

Daar zetten we nu de informatie over de film op. 

We openen het bestand gegevens. Hij vraagt of hij 

de lagen moet behouden dat bevestigen we. 

Je ziet het bestand gegevens daar zit een groep in het lagen menu en deze bestaat weer uit 3 groepen. 

Dat heb ik zo gemaakt. Omdat je dan makkelijk de tekst kunt veranderen zonder de rest te beschadigen. 

In de onderste van de 3 groepen zit de tekst. Deze kun je wijzigen naar je eigen gegevens. De speelduur 

inhoud enz. 

Om het duidelijker te maken kunnen we er een vierkant achter zetten. Dit gaan we nu doen. 

We gaan op de laag verloopvulling staan. Slepen nu een vierkant achter de tekst. Een vierkant met ronde 

hoeken. Dit eerst kiezen bij vierkant. 

Nu zetten we de vulling op lichtgroen en geen lijn. 

Nu wil ik een vierkant met boven ronde hoeken en onder gewoon recht. 

We slepen eerst het vierkant met de ronde hoeken achter de tekst. 

Nu kiezen we voor het pijltje boven het vierkant gereedschap padselectie. 

We zoomen in op het vierkant en zo dat we de ronde hoek aan de onderkant 

goed zien. We klikken erop en zien 2 vierkantje aan het begin van de ronde 

hoek. Deze viekantjes zetten we op elkaar dan is de ronde hoek weg. Even 

precies werken. Dit doen we ook aan de andere kant. Nu hebben we boven 

ronde hoeken en onder niet meer. Dat vind ik mooier. 

Nu zetten we de dekking van het vierkant op 33%. Het ziet er dan zo uit. 

 

Nu gaan we de titel van de film op de voorkant zetten. We klikken op het tekst icoontje en klikken op de 

voorkant. Nu, voor we gaan typen de tekstkleur veranderen in groen. Dat doen we boven op de regel van het 

tekst gereedschap. We zetten de tekst grote op 48 en op bold dat kan allemaal in die regel.  

 
 

Nu typen we de titel van de dvd. Als we klaar zijn met typen dan klikken we op dit icoontje. 

Hiermee kunne we de tekst rond zetten. We maken er een klein boogje van. En zo dat hij dadelijk over de 

subtitel heen gebogen staat. De subtitel moeten we nog typen. 

We veranderen normaal in boog en zetten hem op 33%. En zetten er een beetje slagschaduw onder. De 

schaduw maken we ook groen maar dan een donkerdere kleur groen. 

 

Nu typen we de subtitel in een veel lichtere kleur groen en veel kleiner. 

Het ziet er dan uit zoals hieronder. 



 
 

Nu zetten we de titel nog op de rug van het hoesje. 

We typen de tekst in, in de zelfde kleur als de titel van de voorkant. We klikken ook op de T met de 2 pijltjes 

dan loopt de tekst van boven naar beneden. Als je nu typt komen de letters onder elkaar staan. Is mooier 

voor de rug. Nu slepen we de grootte zo dat hij tussen de lijnen blijft en toch bijna de hele hoogte gebruikt. 

 

Als we de verloop vulling te donker vinden kunnen we deze nog aanpassen. We klikken op de laag met de 

verloop vulling en op het rechter vierkantje in de verloop vulling. 

Nu op het verloop gereedschap klikken slepen van links naar het midden en dan de muisknop loslaten. 

Nu gaan we de andere foto’s uit de film op de achterkant groeperen. Een beetje een mooie collage maken. 

Van een stuk of 4 foto’s  De randen kunnen we een beetje doeselen met het gummetje. 

Dat heb ik gedaan met het kasteel dat heb ik op voorkant gezet en daarna met een grove gum de lucht 

weggegumd. 

Ook kun je het nog een beetje aankleden met dvd symbolen en divx als het een divx DVD is. 

Die symbolen heb ik bij de foto’s staan. Dan kan het worden zoals hieronder. 

 

 
 

Groetjes Martien. 


