
Diversen foto’s monteren tot een panorama foto 
 

Er zijn ook standaard programma’s en plug-ins voor photoshop om dat voor elkaar te krijgen. 

Maar het is leuk om het met de hand te proberen om het voor elkaar te krijgen. 

Je leert dan met lagen te werken en om de afzonderlijke lagen te bewerken. 

 

Ik heb een paar foto’s uitgezocht waar het mee kan. 

We hebben een makkelijke van 2 foto’s en een moeilijke van 4 foto’s. 

 

Natuurlijk beginnen we met de makkelijke. Die met de 2 foto’s.  

 

In photoshop gaan we naar bestand en dan openen. We bladeren naar de bestanden en slepen over de 2 

bestanden Noorwegen_0535 en Noorwegen_0536. 

 

Ze worden nu beide geopend in Photoshop. De foto Noorwegen_0535  gebruiken we als uitgangspunt. Nu 

moeten we het canvas wat groter maken eigenlijk dubbel zo breed. 

Dat gaat als volgt. We gaan naar Afbeelding, Canvasgrootte. 

We krijgen dan onderstaand scherm. We zetten de breedte op 

70cm. En zeggen dat hij het rechts toe moet voegen. De 

pijltjes moeten dan zo staan. Dan drukken we op OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we nu wat uitzoomen dat kan met de ALT-toets en spatiebalk en dan in de foto klikken tot het gewenste 

resultaat. CTRL-toets met de spatiebalk kun je inzoomen. 

Nu slepen we de foto Noorwegen_0536 ernaast.  

De kunst is nu de 2e foto zo te verdraaien en te schuiven dat hij ergens overeenkomt en aan elkaar past. 

Dat gaat beter als je de dekking wat terugzet. 

Bijv 50%. 

 

 

Bij mij ziet het er dan ongeveer zo uit. 

Nu kunnen we de dekking weer op 100% zetten. 

En even op Enter drukken. 

 



Wat we nu zien dat de kleuren niet overeenkomen. 

De 1e laag is iets donkerder dan de achtergrond. We selecteren deze laag (actief maken). 

En gaan naar afbeelding, Aanpassingen, Niveaus.  

We zien onder 3 driehoekjes daar gaan we mee 

schuiven tot de kleur overeenkomt. Het rechter 

driehoekje schuiven we een beetje naar binnen. 

Tot waar de kromming begint. En dan passen 

we met het middelste driehoekje de kleur aan. 

Bij mij ziet het er dan zo uit. 

 

 
 

Als we tevreden zijn dan drukken we op OK. 

Nu zien we ook dat het nog niet helemaal klopt. 

We moeten nog wat schuiven met de foto 

misschien iets kleiner maken. 

Dat de sneeuw niet helemaal klopt is niet zo 

erg. Dat passen we zo even aan. 

 

 

Dat aanpassen doen we met de gum. We kiezen een gum met doorzichtige randen.  

En een beetje een grote gum 500. Gaan we voorzichtig over randen van de 

bovenste laag. Dan zie je dat ze dan beter aansluiten op elkaar. We hebben nu 

een panorama gemaakt met 2 foto’s nu gaan we deze nog bijsnijden zodat het 

een mooie rechthoekige foto wordt. 

 

 

 

Hieronder zie je het resultaat. 

Nu gaan we hetzelfde doen met 4 

foto’s. Dat is iets moeilijker. 

Omdat daar ook kleurverschil is 

tussen de foto’s. Dat gaan we 

samendoen. 

 

Succes Martien 


