
ACHTERGROND VERVANGEN
PLAATS JE ONDERWERP IN EEN ANDERE 

OMGEVING.



OPEN DE FOTO

•  Open de gewenste foto in photoshop. ( Hoe beter de 
kwaliteit van de foto, hoe makkelijker het selecteren 
gaat.  Denk hierbij aan contrast tussen het onderwerp 
en achtergrond). 

•  Maak een kopie-> sleep de laag naar het picto.



SELECTEREN

• Selecteer de snelle selectie tool (w)



SELECTEREN

• Maak een selectie over het onderwerp, maak de selectie tool niet 
te groot zodat deze goed selecteert. Doe dit proefondervinderlijk.



SELECTEREN

• Ben je er niet zo goed in,  gebruik dan de tool boven in de balk, 
onderwerp selecteren,  het onderwerp wordt dan redelijk goed 
gekozen door PS. 



SELECTEREN

• Is de selectie klaar, dan kun je deze nog verfijnen door de 
tool Selecteren en maskeren.  Open deze indien gewenst.



MASKEREN

•  Voor verfijning van de randjes maak je gebruik 
van de penseel randen verfijnen, 2de van boven, in 
de balk links. Zoom in op de lastige randjes b.v.  
haren. En ga met een zacht penseel over de 
randjes, blijf aan de buiten zijde van het 
onderwerp. Je zult zien dat de selectie verandert, 
haartjes worden toegevoegd aan de selectie.



MASKEREN

Klaar, kies uitvoeren naar, nieuwe laag, en klik ok.



MASKEREN



ACHTERGROND

Open een foto met de gewenste achtergrond, haal 
deze los uit het kader ( sleep deze naar het midden 
van het scherm. Kies het verplaats tool en sleep de 
achtergrond naar de foto. Plaats deze en klik op het 

ok- teken in de werkbalk.



ACHTERGROND

Open een foto met de gewenste achtergrond, haal deze 
los uit het kader ( sleep deze naar het midden van het 

scherm. Kies het verplaats tool en sleep de achtergrond 
naar de foto. Plaats deze en klik op het ok- teken in de 

werkbalk.



ACHTERGROND

Open een foto met de gewenste achtergrond, haal deze 
los uit het kader ( sleep deze naar het midden van het 

scherm. Kies het verplaats tool en sleep de achtergrond 
naar de foto. Plaats deze en klik op het ok- teken in de 

werkbalk.



ACHTERGROND



ACHTERGROND



ACHTERGROND

Je kunt nu nog de kleuren afstemmen op elkaar.  Zorg dat je de 
onderwerp laag geselecteerd hebt.  Ga naar afbeelding- 

aanpassingen-  kleur afstemmen. Kies bij bron de laag van je 
keuze ( achtergrond laag ). Door de schuifjes luminantie, 

kleurintensiteit of vervagen aan te passen breng je de kleuren 
naar elkaar toe. Klik ok.     

Foto klaar



ACHTERGROND



KLAAR



GEEN OF WEINIG ERVARING



GEEN OF WEINIG ERVARING

Of gewoon geen zin of lui.



GEEN OF WEINIG ERVARING

 https://www.remove.bg/ 

Of gewoon geen zin of lui.

Deze site doet het werk voor je.

https://www.remove.bg/

