
Stamboom Foto maken 26-10-2015 
 
Het is de bedoeling dat we een gaan sjabloon maken. 
We openen photoshop en laden de foto zee of zee doorkijk. Dat mag je zelf beslissen. Hij opent in camera 
raw. Hier doen we niks mee. 
Nu is het de bedoeling dat we een fotolijstje maken. Waar we dan de pasfoto’s inzetten. 
Het is een eenvoudige oefening die we samen gaan uitvoeren.  
Als we de achtergrond foto geopend hebben dan drukken we op CTRL-L en dan schuiven we links en rechts 
de pijltjes tegen het zwarte aan zodat we een mooie heldere foto krijgen. 

 
   Het fotolijstje gaan we tekenen met (aangepaste vorm) je mag ook op de letter U drukken opent hij ook.  

Boven in de balk op vorm klikken. Nu klikken op het 
tandwieltje rechts boven. En dan kiezen voor alle. 
 
 
 
 
In het volgende venster kiezen we voor OK. 

Nu hebben 
we alle 
vormen in 
het lijstje 
staan. 
En kunnen 

we een mooi lijstje uitzoeken. 
 
 We kiezen voor dit lijstje. Kader 4 heet het. 
Nu slepen we een klein lijstje op onze foto. Het is de 
bedoeling dat er boven 2 komen staan splitsen in 4 en 
daaronder 6. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van je 
stamboom. Let erop dat je ze goed plaatst, want dit is later 
niet meer te wijzigen. Omdat we een sjabloon maken. 
 
 

 
Als we nu op de goede plek op de foto klikken kunnen we een lijstje 
slepen op de foto. Niet te groot maar ook weer niet zo klein dat we 
straks de pasfoto die er inkomt niet kunnen zien. Als we het lijstje 
gemaakt hebben gaan we daar een gekleurde schaduw aan toevoegen. 
Voor de mannen blauw en de vrouwen rood. 



 
We dubbelklikken op het rechthoekje in de laag en kiezen dan onderaan slagschaduw. 
We zetten de kleur op blauw. En maken de afstand en grootte iets groter. 

  
 

Ons lijstje ziet er dan zo uit. 
 
Nu gaan we dit lijstje kopiëren dat kan op 2 manieren. 
De ALT-toets ingedrukt houden en dan de laag naar boven slepen. 
Of met de rechtermuisknop op de laag klikken en kiezen voor laag dupliceren. 
We selecteren de nieuwe laag en slepen het schilderijtje naar rechts. 
Als het op de juiste plaats staat klikken op het rechthoekje in de laag en de 
kleur van de slagschaduw veranderen in rood en dan op ok. 
  

Nu moeten we het zo maken dat we er een pasfoto achter kunnen zetten. We gaan een gat in de 
achtergrond maken in het schilderijtje. We gaan op de laag staan met het schilderijtje en klikken 
met het toverstafje in het schilderijtje. Daarna selecteren we de achtergrond en drukken op delete. 
Van tevoren even kijken of het slotje van de achtergrond laag is. Dit herhalen we ook voor het 
andere fotolijstje. 
 
Nu openen we de foto ouderen.jpg 
Uit deze foto knippen we 2 pasfoto’s. We beginnen met de man. Kiezen het vierkant selectiekader. 
We slepen een staande rechthoek om het hoofd van de man. Dan kiezen we het selectie gereedschap. (Het 
pijltje boven). Nu slepen we het vierkant naar onze foto en maken hem zo groot dat het hoofd past in het 
schilderijtje. De hoeken steken dan nog uit. Dit kunnen we veranderen door deze laag onder de achtergrond 
laag te slepen. Helemaal onderaan zetten.  
Hetzelfde herhalen we voor de 2e pasfoto. Het hoofd van de vrouw. Als we dit gedaan hebben kunnen we 
het bestand ouderen sluiten. Nu gaan we deze 2 schilderijtjes met elkaar verbinden. Dit doen we met een 
gevlochten touwtje. We openen het bestand 
touwtje. We slepen het touwtje naar ons 
bestand. 
En verkleinen het zo dat het tussen de 2 
schilderijtjes in past. Zo verkleinen dat we 
een klein touwtje tussen de schilderijen 
hebben. Het ziet er dan uit zoals hiernaast. 
 
 



Onder de schilderijtjes slepen we een lang touw.  
We gaan weer naar het bestand touwtje en slepen het nog een keer op ons bestand. Nu rekken we het zo ver 
uit dat onder beide schilderijtjes komt te staan. Daarna openen het bestand touw.jpg. En slepen dit naar ons 
bestand en maken met dit touw een verbinding met het bovenste en onderste touw. Zoals hieronder. 
 

 
 
Nu gaan we op dezelfde manier de ander schilderijtjes maken. Zo bouwen we dan de hele stamboom op. 
Als we later alle pasfoto’s wissen en het bestand opslaan kunnen we het telkens gebruiken met andere 
pasfoto’s. En hebben we een sjabloon gemaakt voor een stamboom foto. 
 
Succes Martien. 
 
  


