
Lijst maken 

 

 

1. Open een foto die je mooi vindt. 

2. Klik op shift d en je krijgt een kopie van je foto, doe het origineel weer weg en zet de 

kopie voor je 

3. Afbeelding-> formaat wijzigen, breedte 500 pixels en de hoogte past zich van zelf 

aan. 

4. Kies de voorgrond en de achtergrond kleur , dit doe je door het venster te openen 

met de kleuren bij materialen rechts in beeld 

Klik op de bovenste kleur en kies dan een lichte  kleur uit je foto ,ik heb #fee2aa  

gekozen dit doe je ook bij de achtergrond kleur dus het onderste vakje en kiest een 

donkere kleur, ik heb #363e24 gekozen  

 
5. Afbeelding-> randen toevoegen 1 pixels symmetrisch aangevinkt , kleur zwart 

6. Afbeelding-> randen toevoegen 15 pixels symmetrisch aangevinkt de kleur wit. 

7. Ga naar je kleuren bij materialen en klik de voorgrondkleur open en kies voor 

verloop, kies radiaal, hoek 46, en herhalen 15 en klik ok en vul je rand met je 



vlakvulling 

 
8. Terug naar jouw afbeelding, activeer je afbeelding door hem even met je muis aan te 

tikken en ga naar gereedschap toverstafje  

 
9. Lagen-> nieuwe raster laag 

10. Tik de rand van je afbeelding aan met je toverstafje en je krijgt een selectierandje te 

zien 

11. Ga naar je gereedschap vlakvulling  en klik met je muis in de rand en je ziet dat 

het verloop in de rand zit 

12. Selecties-> niets selecteren 

13. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, V en H 5 dekking 75, vervagen5 kleur zwart, en 

doe dit nog een keer maar dan V en H op -5 

 
14. Afbeelding-> randen toevoegen , 25 pixels achtergrondkleur #363e24 



15. Selecteer de rand met je toverstafje en ga naar effecten-textuureffecten-tegels met 

de standaard instelling, alleen de vorm zet je op driehoek 

 
16. Selecties-> niets selecteren 

17. Afbeelding-> randen toevoegen 40 pixels voorgrondkleur #fee2aa   

18. Selecteer de rand weer met je toverstafje 

19. Effecten-> 3 d effecten- gestanst, met onderstaande instelling 

 
20. Effecten-> kunstzinnige effecten, penseel streken, met de onderstaande instellingen 

 
21. Selecties-> Niets selecteren 



22. Afbeelding-> randen toevoegen , 1 pixel zwart en symmetrisch aangevinkt 

23. Nu je naam of water merk er op en klaar is je lijst! 

 

Hoop dat je het leuk vond deze les te maken 
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