
Zwart-Wit foto inkleuren. 

We gaan een zwart-wit portret inkleuren. 

We openen het bestand ZwartWit.psd. Daarna afbeelding, modus, RGB. 

Nu kunnen we kleur aanbrengen in onze foto. We drukken op CTRL-J om een kopie van de 

laag te maken. Nu de foto een beetje vervagen. Filter, vervagen, gaussiaans vervagen. We 

zetten de straal op 2 pixels. Dan OK. 

Nu een laagmasker toevoegen in het lagenvenster.  

Daarna zetten we de voorgrond kleur op zwart en schilderen met een dekking van 60% over 

het gezicht om daar de vervaging op te heffen. Dit is effe moeilijk 

omdat je niet ziet dat er iets gebeurd. Als het gezicht zwart in het 

masker staat heb je alles geraakt.  

 

Helderheid aanpassen. Maak een nieuwe aanpassingslaag met niveaus. In 

het lagenpalet op het zwart wit rondje klikken en dan kiezen voor niveaus. 

In het venster het middelste getal op 1,40 zetten. 

Maak nog een aanpassingslaag nu met kleurbalans. Zet de getallen in het 

venster op +55  -12  -49  Schilder daarna met zwart in het masker om de 

kleur weg te halen bij het haar, de wenkbrouwen, de ogen en de mond. 

Nu de achtergrondkleur. Maak nog een aanpassingslaag en kies nu volle 

kleur. En gebruik de kleur #628D94 en stel boven de overvloeimodus in op 

kleur. Klik op het laagmasker en draai de kleuren om met CTRL-i. Schilder 

nu met de voorgrond kleur op wit en dekking op 70% over de achtergrond linksboven. Het 

totaal ziet er dan zo uit.  

Kleuren selecteer het gereedschap snelle selectie en vink monster nemen 

van alle lagen aan in de optie balk. Sleep nu over de kleding om deze te 

selecteren. Maak daarna een nieuwe aanpassingslaag 

Kleurtoon/verzadiging. Zet een vinkje bij vullen met kleur en zet de 

schuiven van boven naar beneden op 279  82  11 Verlaag de dekking naar 

60%. Schilder nu met een zwart penseelop 30% dekking over de kleding 

om deze doorzichtig te maken. 

 

 

Vloeiende kleuren. Maak een nieuwe aanpassingslaag met volle kleur, met als kleur # 

F9C7AB. Klik op het bijbehorende laagmasker en draai deze om met CTRL-i. Breng nu met 

een wit penseel met de dekking op 15% wat kleur terug in het gezicht. 

Blosje op de wangen. Maak weer een aanpassingslaag volle kleur vul hem met de kleur # 

EDC8B6 Selecteer de aanpassingslaag en met CTRL-i weer omkeren en nu met wit op 50% 

dekking een gezond blosje op de wangen schilderen. Het penseel met zachte randen 

gebruiken. Als het niet meteen goed lukt kun je met zwart het weer verwijderen. 

De lippen. Een nieuwe aanpassingslaag volle kleur met de kleur # 7C2329 en zet de modus 

nog een keer op kleur. Klik op het laagmasker weer omkeren met CTRL-i Zoom in op de 

lippen en schilder met 60% dekking over de lippen. 

Ogen. Zoom in op de ogen. Een nieuwe aanpassingslaag volle kleur en kies de kleur # 

268D94 om de ogen te vullen. Stel de overvloeimodus in op kleur en draai het masker om. 

Nu met een wit penseel met de dekking op 20% over de ogen schilderen. 



De haren schilderen. Zoom weer uit en maak een nieuwe aanpassingslaag volle kleur en kies 

de kleur # 6B4739 Zet de overvloeimodus weer op kleur zet de dekking op 20% en keer het 

masker om met CTRL-i 

Schilder met wit en zet de dekking op 30%. 

 

Nu gaan we de kleuren versterken met een aanpassingslaag volle kleur en kiezen de kleur  

# 6B4739 We stellen de overvloeimodus nu niet in op kleur maar zwaklicht, en klik op het 

laagmasker. Schilder met een zwart penseel op 50% dekking om het effect in bepaalde 

gebieden te verminderen. Zoals de achtergrond en de jurk. 

 

Nu nog een houten lijstje er omheen en klaar is de foto. 

Dit doen we met Bestand, automatisch, batch. Dan onderstaand venster zo invullen en op ok 

klikken. De foutmelding wegklikken en we krijgen een houten lijstje om de foto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes Martien. 

  


