
 

 

 

 

 

Patroon maken 

 cursus Photoshop Van Maerlant 
 



Voor en na 

 
 

foto: JO CARO (FOTO-JO-CARO) 

http://foto-jo-caro.zoom.nl/


01 Vierkant schalen 

 

We gebruiken voor deze bewerking 

Photoshop Elements. Voor het 

patroon kiezen we twee foto's van 

de twee kinderen. Open de foto's 

en selecteer het gereedschap 

Uitsnijden. Zoek in de optiebalk de 

plaats waar je waardes voor de 

breedte en hoogte instelt. Stel de 

vakken Hoogte en Breedte allebei 

in op 50px. Sleep het uitsnedekader 

tot het gezicht van het kind 

helemaal in het vierkant past. Bevestig door op het groene V-teken te klikken. De 

foto wordt hiermee netjes in het vierkant uitgesneden. Bovendien zal Elements het 

plaatje onmiddellijk schalen tot het 50x50 pixels is. Doe dit ook voor de tweede foto 

die je als miniatuur wilt gebruiken. 

02 Patroon 

 

Nu beschik je over twee miniatuurafbeeldingen van 50x50 pixels. Hiermee ga je een 

patroon samenstellen. Open eerst met de opdracht Nieuw,Leeg bestand een 

nieuw document van 100x100 pixels met een witte achtergrond. Kopieer de kopjes 

en plak ze op dit document. Plak ieder hoofdje tweemaal en positioneer de kinderen 

telkens in een tegenovergestelde hoek van dit document zoals in de schermafdruk. 

Voeg de lagen samen met Laag,Eén laag maken. Zet deze gekleurde afbeelding 

om in zwart-wit met Verbeteren, Omzetten in zwart-wit. Bewaar het zwart-wit 

miniatuur als patroon met Bewerken, Patroon definiëren. In het volgende 

venster geef je dit nieuwe patroon 

een naam, bijvoorbeeld 'kopjes'. 

03 Bedekken 

 

Open dan de laag waarop het 

gezicht staat dat je wilt vullen met 

het patroon. Zorg dat het 

deelvenster Lagen open ligt en 

plaats een nieuwe lege laag boven 

de achtergrondlaag. Vervolgens 

kies je Bewerken, Opvullaag. In 

dit venster kies je in het 

vak Inhoud bij Gebruik de 



optie Patroon. Daaronder staat het vak waarin je het patroon kunt selecteren dat je 

daarnet hebt samengesteld. Zodra je op OK klikt, wordt de laag gevuld met de 

zwart-wit kopjes. Wijzig in het deelvenster Lagen de overvloeimodus 

in Bedekken en pas eventueel dekking hiervan aan. Wil je dat alleen het gezicht en 

niet de achtergrond met het patroon wordt bedekt? Gebruik 

dan Laag, Laagmasker, Alles tonen. Dan schilder je op het masker met zwart op 

de plaatsen waar het patroon moet verdwijnen. 

 

 

 


