
Pinokkio: inkleuren van een grijswaardenbeeld 

 

In deze oefening bekijken we hoe we een grijswaardenbeeld inkleuren. 

1. Bestanden aanmaken 

a. Open Pinokko_start en sla op als Pinokkio_einde (in 

PSD formaat) 

b. Zet om naar RGB-modus via het menu 

Afbeelding>Modus>RGB. 

 

2. Nieuwe laag met achtergrondkleur. 

a. Maak een nieuwe laag aan en geef als naam 

“Achtergrondkleur” 

b. Stel als voorgrondkleur in R 255 G 168 B 13 en vul de 

laag met het emmertje of via het menu Bewerken>Vullen 

of via de sneltoets Alt-Backspace 

c. Stel de ganse laag in in modus Kleur, laagdekking 60% 

 

3. Verschillende beeldelementen inkleuren: 

We gaan elk kleurelement nu inkleuren op telkens een aparte 

laag (zodat elke kleur zijn eigen laagmodus en dekking kan 

krijgen indien gewenst…) 

Steunbalk L+R R: 83 G:88 B: 125 Modus kleur – 100% 

Sloefen R:255 G:0 B:0 Modus donkerder – 100% 

Slaapmuts R:255 G:0 B:0 Modus donkerder – 100% 

Nachthemd R:165 G:217 B:253 Modus kleur – 100% 

Kwast muts R:165 G:217 B:253 Modus kleur – 100% 

Hoed + mouw R:255 G:223 B:112 Modus bedekken – 80% 

Pluim R:255 G:0 B:0 Modus donkerder – 100% 

Lint hoed R:114 G:152 B:203 Modus kleur – 100% 

Broekje R:208 G:4 B:66 Modus bedekken – 100% 

Tafeltje R:58 G:122 B:90 Modus kleur – 100% 

Fles R:127 G:139 B:92 Modus kleur – 100% 

Verf R:82 G:124 B:173 Modus kleur – 100% 

Visje R:248 G:213 B:0 Modus bedekken – 48% 

Lippen vis R:255 G:0 B:0 Modus bedekken – 60% 

 

4. Felix de kat in einddocument brengen 

a. Open het document Felix.jpg. 



b. Zonder Felix af van de achtergrond door met de 

toverstaf de achtergrond te selecteren, en daarna via het 

menu Selectie>Omkeren (of Shift-Control-I) de kat te 

selecteren i.p.v. de achtergrond. 

c. Copieer Felix. 

d. Activeer Pinokkio_einde.psd en plak Felix hierin. Plaats 

de laag bovenaan. 

e. Schaal Felix via het Transformatie-gereedschap. 

 

5. Schaduw onder Felix brengen 

a. Maak een nieuwe laag aan onder Felix. 

b. Activeer het penseelgereedschap  met een grote 

doezelaar (test eventueel eerst uit) en schilder een 

schaduw onder de kat.   

c. Wijzig eventueel de laagdekking en laagmodus om het 

gewenste resultaat te krijgen. 

 

6. Beginbestand en eindresultaat samen brengen. 

a. Maak een nieuw document “Pinokkio_overzicht” aan. 

De breedte is identiek aan het startbestand, de hoogte 

moet dubbel zo hoog zijn. 

b. Voeg via het menu Bestand>Gekoppelde plaatsen… zowel 

de beginsituatie als het eindresultaat toe. (Bevestig de 

transformatie via Enter of Vinkje) 

c. Voeg je naam toe. 

 

 

 

 

 


