
Bol op hand. 
 
We gaan een glazen bol op een hand leggen. 
Hiervoor gebruiken we 2 bestanden. Namelijk hand.jpg en Interieur.jpg. 
 
We openen deze bestanden in Photoshop. We gaan naar het bestand interieur. Maken een laag kopie 
door op de knoppen CTRL-J de duwen. Daarna zetten we het oogje voor de laag achtergrond uit 
door erop te klikken.  
De laag 1 selecteren we en maken deze smaller door 
de zijkanten naar het midden te schuiven. Dan krijgen 
we zoiets als hieronder. Hij is dan vervormd maar dat 

geeft niet dat is juist de bedoeling. 
Nu gaan we er een bol van maken. Dat doen we door middel van 
Bewerken, verdraaien.  

 
Nu slepen we aan de hoeken en 
aan de lijnen in de foto. Zo 
kijken we of het een bol wil 
worden. Zoals hieronder. 

 
Als het ons gelukt is. Gaan we naar de foto hand en knippen de hand uit. Dit doen we met de snelle 

selectie. We knippen de hand uit en drukken dan op CTRL-C. Dan 
gaan we weer naar de foto met de bol en drukken op CTRL-V. 
Nu moeten we de duim nog een keer uitknippen en kopieren CTRL-C 
en plakken CTRL-V zodat 
deze voor de bol komt te 
liggen en de hand erachter. 
Dan ligt de bol beter in de 
hand. We kunnen nu nog 
stukjes van de duim 
weggummen zodat het er beter uitziet. Ons lagen menu ziet er dan zo 
uit. Als het naar onze zin is gaan we een schaduw van de bol op de 
hand laten vallen.  

  



Om de schaduw van de bol in de hand te krijgen moeten we een paar trucjes toepassen. 
We selecteren de laag met de bol en gaan rechtsonder naar FX en selecteren dan slagschaduw. 
We nemen dn onderstaande instellingen over. En drukken op OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zien nu dat de schaduw niet alleen over de hand loopt maar ook over de achtergrond en dat 
willen we niet. Dus gaan we de schaduw los maken van de bol. We klikken met rechts op de laag 
slagschaduw en kiezen voor laag maken. We zien nu dat het een aparte laag wordt. Deze selecteren 
we en kiezen dan de gum. Nu gaan we de schaduw uitgummen waar we hem niet nodig hebben. 
Nu is het mooier als de duim ook een schaduw geeft op de bol. We selecteren de laag met de duim 
en geven deze ook een slagschaduw. Alleen moet het licht nu van rechtsonder komen. We 
verdraaien het licht naar rechtsonder. Zoals hieronder. 

Nu maken we er weer een aparte laag van, met rechtermuisknop op 
slagschaduw klikken en dan op laag maken. Wat we niet nodig hebben 
gummen we weer weg. 

Nu selecteren we de achtergrond laag en zetten er een nieuwe laag boven. SHIFT-CTRL-N en dan 
OK. De kleuren zetten we op zwart wit. Nu naar het menu filter en dan rendering en dan vezels. 
Dan krijg je onderstaande venster. Met de schuifjes kun je een beetje spelen en kijken wat er 

gebeurd. Als je het mooi vindt drukje op OK en heb je 
de nieuwe achtergrond. 
Nu wil ik nog een totale schaduw hebben op de 
achtergrond. We selecteren de lagen behalve de 
onderste 2. Dan gaan we naar Laag en dan Lagen 
groeperen of CTRL-G. We selecteren nu de groep en 
gaan naar FX en dan slagschaduw. En laten de zon van 
Links boven komen. 
Daarna maken we de schaduw weer los. Rechter 
muisknop op slagschaduw en dan laag maken. 
We selecteren de nieuwe laag met de schaduw en met 
het selectie gereedschap en de CTRL-toets in gedrukt 
slepen we de slagschaduw naar beneden en naar rechts. 
Dan ziet onze werkstuk er zo uit. 
 



 
 
Succes Martien. 
 

Een handeling maken en met scripts werken 
 
We gaan even kijken naar handelingen en stijlen. 
Hiervoor hebben we een regel tekst nodig. Nu klikken we eerst op de laag groep 1. Daarna gaan we 
naar de T in het gereedschap set klikken ergens op de foto. En typen de tekst Escher. (op de foto is 
Escher) Een uitspraak van Escher “We bewonderen de chaos omdat we zo graag orde willen 
scheppen” 
 
Nu gaan we naar het menu venster boven en klikken ergens in het lijstje op stijlen. 
Als we het venster stijlen erbij hebben staan gaan we een handeling opnemen. Een handeling is 
makkelijk als we veel dezelfde bewerkingen moeten doen. 
Een handeling is eigenlijk een soort bandrecordertje. We kunnen serie uitvoeringen opnemen en dan 
later telkens weer afspelen. Elke opdracht die je uitvoert wordt opgenomen OOK de FOUTE.  

Het handelingen venster zit hier verborgen. 
 
We gaan een nieuwe handeling maken. Dit doen we door op dit knopje 
te drukken een papiertje met een omgevouwen hoekje. 
Je krijgt dan dit 
venster.  
 
 
 
We geven de 
naam tekst. 



Je ziet dan onderaan in het lijstje tekst staan. En de rode punt staat aan. Dat betekent dat hij vanaf 
nu alles opneemt wat je doet.  
In het stijlen menu klikken we op dit icoontje. Anicon Gold glow. Dit wordt nu uitgevoerd op onze 

tekst. 
 
 
 
Als we nu onder de T in het lagen menu op 
slagschaduw klikken vouwt het venster open 
en zetten we de schaduw afstand iets groter. 
Heel klein beetje. 
Daarna op ok klikken en de handeling stoppen 
door op het vierkantje links naast de rode knop 
te klikken de opname stopt nu.  

Als je dan kijkt onder de handeling tekst zie je dat er de commando’s die we gedaan hebben er 
netjes onder staan.  
 
Als we nu weer een nieuwe tekst typen bijv 
Bol op Hand. 
En klikken dan in het handelingen menu op 
tekst (de handeling die we net gemaakt 
hebben) en daarna op afspelen zie je dat de 
tekst netjes hetzelfde wordt als de andere tekst. 
Alle commando’s worden razendsnel achter 
elkaar uitgevoerd. 
 

Zo kunnen we voor alle commando’s die we veel achter elkaar uit moeten voeren een handeling 
maken. Dat scheelt tijd en fouten. 
 
Succes Martien 


