
Fotocollage maken 
 

 
 

Instructies voor Photoshop 
 
01. Zoek de gewenste foto’s voor de collage bijeen 
02. Maak van iedere foto een 300 ppi uitsnede, vierkant (b.v. 5x5 cm) of rechthoekig (b.v. 5x7 cm)  
03. Bewerk de uitgesneden foto’s zonodig (niveau, helderheid, contrast, scherpte e.d.) 
04. Zet desgewenst om de uitgesneden foto’s nog één of twee kleine randjes met Canvasgrootte... 
05. Stapel alle uitgesneden foto’s dakpansgewijze op elkaar rechts in de Photoshop werkruimte 
05. Open een Nieuw.. document, b.v. 20x30 cm, wit, 300 ppi; houd twee tabbladen aan: Historie en Lagen 
06. Breng een raster aan: Weergave, Tonen, Raster (of klik Ctrl+’); het raster is 8x12 vierkanten, met in ieder   
      vierkant 4x4 blokjes 
07. Klik met gereedschap Verplaatsen op de eerste uitgesneden foto en verplaats die uitsnede met  vastgehouden       
      muis in het Nieuwe document; plaats de uitsnede links bovenin, 4 blokjes erboven, 3 blokjes ernaast 
08. Klik Ctrl+t en er verschijnen aangrijppunten rondom de uitsnede, die nodig zijn om het beeld te kunnen schalen 
09. Klik op het aangrijppunt rechtsonder, houd de Shift-toets vast en maak de uitsnede 7x7 blokjes, klik op Enter 
10. Doe hetzelfde met de tweede uitsnede: plaats deze naast de eerste, één blokje openlaten, schalen, Enter 
11. Vul zo het hele blad: steeds 3 uitsneden naast elkaar, met één blokje ertussen, resp. één blokje erboven 
12. Bedenk dat iedere uitsnede in een laag staat; door een laag te selecteren kan een uitsnede naar behoefte in het      
      blad verplaatst worden 
13. Om het resultaat zonder raster tussendoor te bekijken, klik Crtl+’  
14. Vul desgewenst de achtergrond met een structuur en/of een kleur: selecteer in het Lagenpalet ‘Achtergrond’,  
      ga naar Filter, Structuur, kies een structuur, klik op OK, daarna kies een kleur, toets G waarna het Emmertje  
      verschijnt en klik met het Emmertje op het blad 
15. Zet onderaan het blad desgewenst een tekst (dit is weer een nieuwe laag) 
16. Klaar? Sla het hele document desgewenst op in PSD, waarmee alle lagen behouden blijven voor een eventuele  
      latere correctie 
17. Schakel het raster uit. Ga naar Laag, Eén laag maken en zet desgewenst met Canvasgrootte...nog een rand om het     
      hele blad 
18. Sla dit eindresultaat op in JPG. 
 
Bedenk dat het bovenstaande een voorbeeld is dat direct tot een eerste resultaat leidt. Iedereen kan zelf variaties in 
de werkwijze aanbrengen, die hem of haar het beste bevalt. 
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