
Tekst wijzigen in brandende kaarsen 

In deze tip toon ik julie hoe je tekst wijzigt in brandende kaarsen. 
Het is een lange tip, dus hier zijn heel wat uurtjes aan gewerkt, maar het is een makkelijke tip. 

Deze tip is gemaakt in CS6, maar is net hetzelfde voor elke versie.  
Deze kaarsjes kun je bv. gebruiken in een leuk verjaardagskaartje.  
Wens je de bestanden uit deze tip te ontvangen, klik hier. 

 

  

Begin met het maken van een nieuw bestand met een zwarte achtergrond. 
Kies hetgereedschap "Tekst" (1), selecteer een teksttype (2), ik gebruik hiervoor Frankfurter Medium", 
maar hiermee doe je wat je wil. 

Typ je tekst, en Ctrl + klik de miniatuurweergave van de tekstlaag (3). 

Dit maakt een selectie van de tekst (4). 
Eénmaal de tekst geselecteerd, mag je deze tekstlaag verwijderen. 
Belangrijk: 
Wanneer ik het in het vervolg van deze tip nog heb over tekst of tekstlaag, dan weet je dat dit geen tekst 
is maar een vorm van en tekst. 

 

  

Selecteer de achtergrondlaag en klik Ctrl + J op je toetsenbord (1). 
Dit maakt een nieuwe laag van het geselecteerde (2). 
Klik de knop "Filter" in de menubalk, en kies "Uitvloeien". 

http://www.gratiscursus.be/PhotoshopExtras/images/images_tip_403/zipped/BrandendeKaarsInTekst.zip


 

  

In het venster Uitvloeien kies je het gereddschap "Vooruit verdraaien" (1). 
En geef volgende instellingen in (2) 

 

  

Maak een kuiltje bovenaan elke letter door te klikken en te slepen met het penseel. 



 

  

Ben je klaar, klik je de knop OK. 

 

  

Terug in Photoshop Ctrl + klik je de miniatuurweergave van de tekstlaag (1). 
Dit maakt een selectie van de tekst (A). 
Verwijder de laag met de tekst door deze laag naar het vuilbakicoontje te slepen (2). 



 

  

Maak een nieuwe laag (1). 
Met deze nieuwe laag geselecteerd klik je de knop "Laagmasker toevoegen" (2). 
Dit maakt een laagmasker van het geselecteerde, de tekst dus. 

 

  

Ctrl + klik het laagmasker van de nieuwe laag. (1) 
Dit maakt een selectie van de tekst. 

Selecteer de miniatuurweergave van de tekstlaag (2). 

Stel de voorgrondkleur in met een kleurtje dat je wil gebruiken voor één of meerdere kaarsen. 
Ik gebruik rood, maar hiermee doe je wat je wil. 



 

  

Selecteer het gereedschap "Penseel" (1) en kleur de selecties van tekst (2) die je wenst in het rood. 

 

  

Doe dit voor alle letters in de kleuren die je wenst (1). 
erwijder de selectie door de sneltoetscombinatie Ctrl + D te klikken of te klikken op "Selecteren" (2) en te 
kiezen voor "Deselecteren". 
Dubbelklik de laag met de tekst (3).  



 

  

Dit opent het laagstijlvenster. 
Selecteer "Schuine kant en reliëf", en geef volgende instellingen in. 

 

  

Selecteer de stijl "Gloed binnen" en geef volgende instellingen in. 

Klik de knop Ok. 



 

  

Dan hebben we het volgende. 

Selecteer het gereedschap " Zoomen". 

 

  

Zoom wat in op een letter, en klik de knop "Nieuwe laag toevoegen". 



 

  

Stel de voorgrondkleur in als "wit" (1), selecteer het gereedschap "Penseel" en teken de vlam van de 
kaars (2). 
Hij lijkt nu nog niet op een vlam, maar dat komt wel.  

 

  

Selecteer het gummetje (1), en maak de vlam wat scherper (2). 
Klik de FX knop (3). 



 

  

Kies de stijl "Gloed buiten" en geef volgende instellingen in. 
Als kleur kies ik #C18034. 
Klik OK. 

 

  

  

Dan hebben we het volgende. 

Klik "Nieuwe laag toevoegen" (1).  
Stel de voorgrondkleur in met een blauw tintje (2), ik gebruik hiervoor #7474b8 



 

  

Teken met het penseel met 40% dekking, een "grondlaag" voor de vlam. 

 

  

Klik de knop "Nieuwe laag toevoegen". 
Stel de voorgrondkleur in als "licht geel". Ik gebruik #F0DB55. 



 

  

Teken met het penseel over de vlam. 

 

  

Stel de modus van deze laag in als "Bedekken". 
Onze vlam ziet er nu al brandend uit. 



 

  

Vervolgens gaan we er nog een wiek aan toe voegen. 
Klik de knop "Nieuwe laag toevoegen", stel de voorgrondkleur in als #3C3C3B, of een ander grijze kleur 
en teken een wiek in de vlam. 

 

  

Onze vlam is klaar. 
Klik de knop "Nieuwe groep toevoegen" (1). 

Selecteer alle lagen van de vlam (2), en sleep deze in de groep (3). 



 

  

Dan hebben we het volgende. 

 

  

Met de groep geselecteerd (1) klik je de toetsen Ctrl + J op je toetsenbord. 

Dit kopieert de groep met de inhoud (2). 
Op deze manier moeten we de vlam geen6 keer maken. 
Selecteer de nieuwe groep, en verplaats deze met het gereedschap "Verplaatsen" boven een tweede 
kaars. 



 

  

Herhaal dit voor elke kaars. 
Dan hebben we in dit geval zes groepen, elk met hun eigen brandende vlam. 
De verschiilende vlammen lijken nu nog wel erg op elkaar, kan ook niet anders, het zijn kopijën. 

 

  

Om deze vormen van vlammen te wijzigen open je een map door het pijltje (1) te klikken van de groep, 
en je selecteert de laag "vlam" (2) in deze groep. 

Klik "Bewerken" in de menubalk, kies "Transformatie" en klik "Verdraaien". 

Klik en sleep de hoekpunten van het raster zodat je een nieuwe vorm krijgt voor de vlam. 



 

  

Doe dit met elke vlamlaag in elke groep. 
Op deze manier lijken ale vlammetjes niet op elkaar. 
We zijn klaar. 

Nu nog de taart waaarop we deze plaatsen en we kunnen smullen. 
Smakelijk. 

 

  

 


