
Verbeteren van kleur van foto's en verscherpen met High Pass filter.

1. Verbeteren van de kleur

a) open de foto in Photoshop Elements
b) dupliceer de background layer (lagen => dupliceren achtergrondlaag):

c) verander de toepassing van deze laag van “normal” naar “multiply” met een “opacity”van 50% 
(in eerste instantie)

 

d) pas “opacity" naar smaak naar beneden of naar boven aan:
oorspronkelijk:                                                                    met extra laag (opacity = 50%):

 “

voeg de lagen samen en sla de foto op. Beter: verscherp de foto met high pass filter
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2. Verscherpen met High Pass filter

a) open de foto in Photoshop elements (of neem de al geopende foto)

b) maak een laag aan (Ctrl + J): 

c) ga naar menu “Filter”(Filters) en kies “Other” (Anders) en “High Pass” en klik deze aan:

d) het hele scherm wordt grijs en kies in het High Pass -schermpje de Radius (voorbeeld: 0,7). ook 
hier kun je spelen met de mate van verscherping door het verhogen van het Radius-getal.

2. Verscherpen met High Pass filter

a) open de foto in Photoshop elements (of neem de al geopende foto)

b) maak een laag aan (Ctrl + J): 

c) ga naar menu “Filter”(Filters) en kies “Other” (Anders) en “High Pass” en klik deze aan:

d) het hele scherm wordt grijs en kies in het High Pass -schermpje de Radius (voorbeeld: 0,7). ook 
hier kun je spelen met de mate van verscherping door het verhogen van het Radius-getal.



LET OP BIJ HET VERHOGEN VAN DE RADIUS!!

Bij een te hoog getal krijg je witte randen langs de gefotografeerde objecten en dat is natuurlijk niet 
de bedoeling. Ik ga zelf nooit hoger dan 5 Pixels (ik doe het “op zicht”: het gefotografeerde object 
wordt grijs en ik wil bijna geen rand zien. Voorbeeld: 

e) als je tevreden bent over de Radius, klik OK
f) kies in het Lagen-scherm “Overlay”
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en laat “Opacity”op 100% staan.
f) voeg de lagen samen en sla de foto (onder een andere naam) op. Klaar!

Zie de haren van de vlinder bij 116% inzoomen: 

Deze twee stappen heb ik geautomatiseerd door middel van een action, die ik toepas bij het 
omzetten van RAW naar jpg.

Ik hoop dat jullie hier ook veel gemak van hebben. Veel succes!
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