
Een foto uit een foto laten groeien met photoshop elements 
 

• Start “elements” “Bestand>openen” en kies de gewenste foto. 
• Maak een nieuwe laag en noem deze kader “Laag >nieuw>laag” 
• Stel de achtergrondkleur in op wit. 
• Kies het rechthoekig selectiegereedschap en selecteer de buitenrand van de gewenste 

kader.Zorg ervoor dat de rechterarm uit de kader groeit. 
• Neem het gereedschap “emmertje en vul de selectie met kleur. 

 
 

• Deselecteer  het witte vlak, neem terug het rechthoekig selectiegereedschap en trek 
een kader in de bestaande kader zodat de gewenste dikte van rand overblijft. 

• Druk op “DEL” zodat de binnenkant  van de kader in laag 1 transparant wordt. 
 
Nu hebben we een kader die we verder gaan bewerken via laagopties. Maar eerst gaan we de 
achtergrond buiten de kader aanpassen. 

• Vink de laag”kader” uit door op het oogje naast de laag te klikken.Selecteer de arm tot 
een stuk binnen de kader met de magnetische lasso.Kopieer hem en plak hem. Noem 
de nieuwe laag arm. 

• Doe nu hetzelfde met de duim en noem de nieuwe laag “duim”  
• Vink de laag “kader” terug aan. 
• De arm en de duim zitten nog steeds verbogen achter het kader dus moeten we de laag 

“arm” juist boven laag” kader” slepen en de laag “duim” helemaal naar de top. 
Dan bekom je dit: 
 
 
 



 
• Selecteer de laag “achtergrond kopie”, neem et rechthoekig selectiegereedschap en 

trek een rechthoek op de buitenste lijn van de kader. Keer de selectie om 
“selecteren>selectie omkeren.” 

• Nu is alles wat buiten het kader valt van de laag “achtergrond kopie” geselecteerd. Pas 
het filter “artistiek>kleurpotlood “toe. 

 
 
 



 
 
 
 
• Selecteer de laag “kader” en pas via “speciale effecten>laagstijlen>schuine kanen het 

effect “geinig metallic  en slagschaduw hard toe. 
 

 
 
De eerste foto is af,  nu gaan we haar een tweede foto in de hand geven. 
 

• Importeer een nieuwe foto en maak er op een analoge mannier een kader rond. Snij 
hem desnoods bij zodat rond het kader niets overblijft. 

• Kopieer de foto en plak hem in het vorig project. Schuif de nieuwe laag nu tussen de 
laag “arm” en de laag “duim”. 

• Selecteer de nieuwe laag en verschuif de foto naar de gewenste plaats. Verdraai hem 
en pas slagschaduw toe. 

 
Proficiat,  en nu uw eigen creativiteit op uw foto’s loslaten. 
 
Groetjes 
 
Eric Piceu 
 
Problemen??? 
Eric.piceu@telenet.be  
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Nog wat voorbeelden 
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