
Tekst roteren in Photoshop. 
 
In deze oefening gaan we een waaier van tekst maken en daarna er een kunstzinnige foto van 
maken. Iets abstracts 
We beginnen met een leeg document in Photoshop. 
Nu klikken we op de T om een tekst in te voegen. De kleur is niet belangrijk omdat we hem straks 
toch anders in gaan kleuren. We klikken rechts in het venster en dan in het midden en 1/3 van de 
rechter kant af. Dit is niet zo belangrijk maar ongeveer op die plek. De grootte maken we 16 
punten. Nu typen we tekst een woord. Ik heb gekozen voor Vriendenclub. 
Nu gaan we hier een waaier van maken. We kopiëren deze tekst. Dit kan met CTRL-J. 
NU moeten we even precies werken anders werkt het niet. De volgorde van handeling is erg 
belangrijk. Als eerste zetten we het rondje wat in de tekst staat een stukje rechts naast de tekst.  
Dit rondje bedoel ik. Nu slepen we de rechter boven hoek naar beneden met de SHIFT-toets 

ingedrukt. Hij gaat dan met sprongetjes omlaag. We 

kiezen een sprongetje.  
Dan ziet het eruit zoals hiernaast. Daarna 
op Enter drukken. 
Nu komt de truc. We houden de toetsen 
SHFT CTRL en ALT ingedrukt en klikken 
dan net zolang op de T op het 
toetsenbord tot we een waaier van tekst hebben. Helemaal rond gaan. Nu selecteren we alle tekst 
lagen. Op de bovenste klikken en dan met SHIFT ingedrukt op de onderste klikken. Dan met de 
rechtermuisknop erop klikken dan kiezen voor laag omzetten in pixels. Daarna weer met de 
rechter muisknop erop klikken en kiezen voor lagen samenvoegen. Er voor zorgen dat al die tijd de 
tekst lagen geselecteerd zijn.  
Nu maken we de waaier beeldvullend. Dus bij een hoek pakken en dan tegen de boven en 
onderkant slepen. Daarna in het midden zetten als je met de tekst schuift zie je lijnen verschijnen 
als je in het midden bent ontstaat er een paars kruis. Dat verdwijnt als je de muis loslaat.  Nu gaan 
we de tekst inkleuren. We geven de waaier een regenboog kleur. Dit doen we met een regenboog 
verloop. We selecteren de tekst door met de CTRL toets ingedrukt op dit vierkantje in de laag te 
klikken. Niet ergens anders in de laag maar op het vierkantje. 

Dan word de tekst geselecteerd. Nu maken we een nieuwe laag door hierop te 
klikken.             Nu gaan we een verloop aanbrengen op de nieuwe laag. 

We klikken op het verloop gereedschap. Daarna klikken we boven op het pijltje achter het verloop 
en kiezen voor regenboog verloop. Nu passen we het verloop nog een beetje aan. 
Als we dubbelklikken op het verloop dan opent zich onderstaand scherm. 

We kunnen het verloop nu aanpassen. Door met de 
vierkantjes te slepen onder en boven het verloop 
kunnen we het verloop en de kleuren wijzigen. Als 
we tevreden zijn drukken we op oke. 
Nu slepen we over de tekening van boven naar 
beneden. mag ook andere richting zijn links naar 
rechts. Net wat je zelf mooi vind. 
We krijgen dan onderstaande waaier.  

  



 Nu gaan we er een achtergrond achter zetten en er een abstracte 
foto van maken. 
We openen de foto Foto1.jpg. 
We snijden hem zo bij dat we alleen het fort overhouden. 
Nu slepen we hem naar onze tekst. 
We passen de grote zo aan dat hij net zo groot is als onze waaier. 
Dat kunnen we het beste doen door de laag onder de waaier te 
slepen en dan net zo groot slepen als de waaier. 
Nu gaan we onze foto ook bijsnijden en zo dat het een vierkant 
wordt.  
Het ziet er dan uit zoals hiernaast. 
Nu gaan we met knippen en stempelen er iets abstracts van 
maken. Dat mag op eigen inzicht of we doen het samen. Met 
selecteren en uitknippen en dan verschuiven kun je leuke effecten 
maken. Ook met de lagen op de andere laag terug stempelen. 
Dit kunnen we samen doen tijdens de bijeenkomst. 
 
 
 

 
Ik heb er dit van 
gemaakt. 
Dit is met een 
andere tekst omdat 
ik dat eerder 
gemaakt heb. 
Het is leuk om een 
beetje te 
experimenteren met 
stempelen, knippen 
en plakken. 
Je mag tijdens de 
workshop ook je 
eigen foto als 
achtergrond 
gebruiken. 
 
We gaan lekker 
prutsen met 
Photoshop. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groetjes Martien 


