
Spelen met teksten in Photoshop 
 
In deze oefeningen gaan we een foto omzetten in tekst en letters wijzigen. Laten we 
daarmee beginnen. 
 
We openen een nieuw document en zetten de waarde zoals hieronder. 

Als we altijd deze 
instellingen willen 
hebben bij een nieuw 
document dan klikken we 
op Voorinstellingen 
opslaan.  
Daarna op OK. 
 
Nu tekst invoeren we 
klikken op de T en 
zetten de kleur op 
Rood (boven in de 
balk). 

En kiezen een mooi lettertype uit. (ik heb hobo std gekozen) Typen de tekst “Letters 
aanpassen”. Als we de tekst getypt hebben slepen we hem mooi groot. Nu gaan we de 
letters aanpassen. 
In het lagen menu klikken we met rechts op de tekst en kiezen dan Omzetten in vorm. 
 

Nu gaan we de eerste en 
laatste letter vervormen. 
We klikken op het zwarte 
pijltje in de gereedschappen 
lijst. We klikken op de eerste 
letter. Daarna op dit 
pennetje. 
Nu slepen we over de 
bovenkant van de L de 
bovenste 2 punten worden 
nu geselecteerd. We slepen 
deze een stuk omhoog. 
Nu klikken we een stukje 
lager waar eerst de 
bovenkant was op de rechter 
lijn. Een klein stukje lager nog 
een keer. Nu selecteren we 
de 2 bovenste van de 
rechterlijn. Dus de bovenste 
en de bovenste van de 2 
nieuwe. Nu slepen we deze 



helemaal naar het einde van de tekst. Het ziet er dan uit zoals hieronder. 
Nu gaan we met de N hetzelfde doen 
maar hier slepen we de rechtse steel 
langer en dan onder de tekst door. 
 
Als we met het zwarte pijltje op een 
letter klikken kunnen we deze ook 
verplaatsen. Hieronder zie je hoe het 

er dan uitziet. De letters zijn een beetje omhoog of omlaag geplaatst. 

 
Nu gaan we een foto in de tekst zetten. 
We laten onze tekst zo staan en openen de foto rivieroever. 
Met het selectietool slepen we deze naar onze tekst. En zetten die over de tekst heen. 
Als we nu met de selectietool in het lagen menu op de foto gaan staan en drukken op de 
ALT-toets en gaan dan een beetje naar onderen. Dan zien we de cursor veranderen. Als dat 
Vierkantje met pijltje in beeld is op de linker muisknop drukken. 

Nu wordt de tekst gevuld met de foto. 
Als we de foto in de letters hebben staan kunnen we 
er ook nog schuine randen en schaduw aan toe 
voegen. 
Dat doen we 
rechts onder met 
de Fx knop. Erop 
klikken en kiezen 
voor Schuine 
rand en reliëf. 

Een beetje met de knopjes schuiven tot je een mooi 
resultaat hebt. 
Ook kun je er nog slagschaduw aan toe voegen. 
Als je nu de zelfde foto er nog een keer onder zet dan krijg je een heel apart effect. 
Op de onderste laag gaan staan en de foto nog een keer in deze foto slepen. Dan de dekking 
op 70% en hem op de zelfde plaats slepen als de uitgeknipte foto.  



Nu gaan we het andersom doen we vullen foto met tekst. 
 
We openen de foto dame2. Deze foto gaan we met tekst vullen. 
We klikken rechtsonder op het rondje en kiezen drempel. De foto 
wordt nu zwart wit. 
 
 

We drukken op de T van tekst en slepen een vierkomt om de hele foto. Zetten de tekst op 
arial 12 pnt. Dan gaan we naar de verkenner en openen het bestand Tekst.txt. We selecteren 
de hele tekst met CTRL-A en kopiëren we de tekst naar Photoshop en plakken het in onze 
tekst. Als het blad niet gevuld is met tekst nog een paar keer plakken. 
Daarna gaan we naar het toverstafje en selecteren de achtergrond. (ergens in het wit 
klikken). Nu zetten we een nieuwe laag boven onze tekst laag. Denk eraan dat de 
kleur op Wit-Zwart staat.  
En gaan naar bewerken en vullen. De instellingen zoals hieronder. 
 

 
 

Nu zetten we de tekst 
laag uit en drukken op 
CTRL-D om de selectie 
op te heffen. Nu is 
onze foto gevuld met 
tekst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als we tijd over hebben gaan we samen eens kijken hoe we trefwoorden kunnen toekennen 
in bridge. Er staat een mapje met foto’s in de les. Deze kunnen we gebruiken. 


