
Kalender maken 2015 
 
Het jaar zit er weer bijna op. Daarom is het mooi de tijd om een kalender te maken voor volgend jaar. 
Voor elke maand pakken we een A4-tje. Dit kun je rechtop of liggend gebruiken. Ik gebruik het 
rechtop. 
We openen een A4 in photoshop bij bestand nieuw, een nieuw A4. 

 
 
Nu hebben we een mooi lege A4 hier gaan we de maand januari van maken. We kiezen een kleur die 
bij januari past een koude kleur. Iets blauws of zo. En vullen dan de A4 met deze kleur. Dit doen we 
met het gietertje.  
Nu gaan we de datums plaatsen. Ik heb er een photoshop bestand bij gedaan waar 2 maanden in 
staan. Die kunnen we dan knippen en plakken. Verder zit er een word bestand bij met alle maanden 
van 2015. We openen in Photoshop kalender 2015. En kopiëren de maand Januari naar onze 
kalender. 
We slepen met het verplaats gereedschap de maand op de grote die we goed vinden. 
We geven de letters een kleur die bij onze achtergrond past.  
Met tekst gereedschap over de tekst slepen en dan boven een kleurtje kiezen. 
Als we de achtergrond lichtblauw hebben kunnen we de letters donkerblauw maken. Dan past dat 
beter en mooier bij elkaar. 
We openen de bloem012 en kiezen het selectietool ovaal. We zetten de doezelaar op 32. 

Nu maken we een uitsnede van de bloem. 
Slepen over dat gedeelte wat we willen 
hebben. 
Daarna slepen we met het verplaatstool de 
cirkel naar de kalender. 
We maken de bloem zo groot dat hij mooi 
boven de tekst van de kalender past. 
Daarna gaan we met het kwastje een beetje 
sneeuw boven de bloem schilderen. 



Daarvoor kiezen we een kwast die puntjes zet. En maken deze kwast met linker rechtehaakje op het 
toetsenbord groter. We schilderen nu een beetje sneeuw. 
Deze kwast heb ik gekozen nr 510. 
 

 
 
Nu moeten we de tekst nog beter zetten de opening tussen de dagen en de datums moet kleiner. 
We klikken op het tekst icoontje en daarna op de kalender en passen de tekst aan zoals we hem 
willen hebben. 
Daarna moeten we nog het jaartal en maand toevoegen. Het Jaartal zetten we van boven naar 
beneden links van de maand. 
Als je de tekst van boven naar beneden wil laten lopen moet je op dit icoontje klikken. 
 

 
 
Dit is van boven naar beneden dat zie je aan deze icoontjes. 
Als we nu typen dan loopt de tekst van boven naar beneden. 
We typen de tekst 2015. 
Nu wil ik rechtsonder nog een roosje met de maand erbij. We openen foto met de roos dat is 
bloem013.jpg. 
We knippen deze bloem uit niet vergeten de doezelaar weer op 0 te zetten.  
Daarna slepen we de bloem met het verplaats gereedschap naar de kalender en zetten deze 
rechtsonder klein neer. En zetten de dekking een beetje terug. 
Daarna typen we de tekst van de maand in ons geval dus Januari. 
Als alles gegaan is zoals we willen dan ziet het eruit zoals hieronder. 
Maak ook nog een kalender van Februari met een andere kleur en andere bloem. 
Een bloem en kleur die jij bij februari vind passen. 
Je kunt natuurlijk ook foto’s gebruiken van iemand die je een kalender cadeau wil doen. 
Je begint dan ik januari met zijn jeugd en zo opbouwen tot december. Vinden ze altijd leuk. 



Het kan dan ook een verjaardags kalender zijn dan moet je de dagen weglaten. Alleen de datums in 2 
kolommen met ruimte erachter om de namen in te vullen.  
 
Succes Martien 
 

 


