
Oefening 2 Collage maken. 
 
We gaan een colage maken met foto’s waar de figuren uit de foto komen. 
We openen de foto’s Beer, kikker, kraai en oselot. 
En we maken een A4 tje aan. Bestand nieuw en dan kiezen internationaal en dan A4. 
We draaien het a4tje 90 graden. Afbeelding, Afbeelding roteren. 
Boven in de tabbladen staan nu al onze foto’s. 

 
 
We klikken op Oselot en slepen deze met het verplaats gereedschap naar Naamloos-1 dat is mijn 
A4. En laten het los op het a4tje.  
Nu selecteren we het bovenste gedeelte van de oselot. Dit doen we met het selectie penseel. 

 
 
 
 
 
 
We slepen over het bovenste gedeelte van de oselot. We doen ook even rand verfijnen. 
We zetten de instellingen zoals 
hiernaast. Daarna klikken we op 
OK. 
 

Nu de selectie kopiëren en plakken. 
CTRL-C en CTRL-V 
 
We zien dat we een laag bijgekregen hebben 
Nu gaan we een laag lager staan op de foto. 
 
Met vierkant selectie gereedschap slepen we 
een vierkant selectie kader over de foto. 
 
Zoals hieronder. 

 
 
Nu weer kopiëren en plakken. 
Daarna de 2 lagen die met het 

vierkant en de oselot selecteren. Je klikt op de laag en dan ctrl toets ingedrukt houden en op de 
andere laag klikken. Dan zijn beide geselecteerd. Nu met rechts erop klikken kiezen lagen 
koppelen.  
We gaan de achtergrond laag vullen met lichtblauw. Dubbelklikken  op laag 0 en dan weer kiezen 
voor OK nu is het slotje eraf en kunnen we de laag vullen met het emmertje. 



We slepen nu de laag met de foto naar de prullenbak. Nu hebben we alleen nog de blauwe 
achtergrond laag en de 2 gekoppelde. We selecteren de laag die we met het vierkant gemaakt 
hebben. Daarna op FX en dan kiezen voor lijn. 
We zetten de lijnkleur op wit en de grootte 25. Dan OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben nu onderstaand resultaat. Wel even met het verplaats gereedschap verkleinen en draaien 
tot het er zo uitziet. 

 
 
Nu knippen we de beer op de zelfde 
manier uit. En zetten die linksonder 
neer. 
Dan krijgen we onderstaande collage. 
 
 
 

 
 
 
Nu gaan we de foto met de kikker er 
onder plaatsen. 
We gaan op de onderste laag staan. 
En openen de foto met de kikker. We 
slepen deze met het selectie pijltje 
naar het a4tje. 
 



We maken de foto zo groot dat hij de hele breedte van het a4tje bestrijkt. We zetten hem zo dat de 
kikker net boven de onderrand zit. 
Met de gum gummen we met een grote gedoezelde gum de bovenrand weg. 
Zo’n beetje ruw gummen. 
Dan hebben we onderstaande collage. 
 

Nu gaan we de kikker klonen met het stempel 
gereedschap. 
We klikken op het stempeltje en kiezen kloon 
stempel. 
We klikken op de kop van de kikker met de 
ALT-Toets ingedrukt. Nu een nieuwe laag 
toevoegen. Op de nieuwe laag gaan staan. 
Met de stempel een stukje naar rechts gaan dan 
de muisknop indrukken en schilderen. 
Zo schilderen dat alleen de kikker gekloond 
wordt. Op de nieuwe laag. 
Daarna slepen we de laag in het lagen palet 
helemaal naar boven. Nu moet de kikker nog 

gedraaid worden. Met het selectie gereedschap pakken we het rechter middelste vierkantje en slepen 
dit helemaal naar links en wel zo ver dat de kikker gedraaid wordt. Nu zetten we hem zo dat de bek 
over de foto van de beer valt. 
 
Dan hebben we onderstaand resultaat. 
 
 

 
 
We kunnen ook nog de kraai op de achtergrond zetten en grof uitknippen. Daar kun je zelf mee 
experimenteren. Er kan nog van alles bij. Ik laat het hierbij. 
 
Groetjes Martien 


