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4. Foto’s retoucheren

Fotobewerkingsprogramma’s zoals Photoshop Elements hebben veel gereedschap
waarmee u foto’s kunt bijwerken. Waar vroeger met de hand aan een foto werd
gewerkt, heeft u nu de beschikking over elektronisch gereedschap. Hiermee kunt u
op uw beeldscherm foutjes uit een foto wegpoetsen. Dit wordt retoucheren genoemd.
Zo kunt u bijvoorbeeld met behulp van een speciaal filter stofjes en krasjes
weghalen. Voor grotere krassen en andere dingen die u niet op de foto wilt zien, kunt
u de kloonstempel gebruiken. Hiermee vervangt u op de foto een deel door een
stukje dat elders op de foto staat.
Vooral bij uw oude foto’s of dia’s die u heeft ingescand zullen deze vaardigheden van
pas komen. Maar ook bij moderne digitale camera’s komen fouten in foto’s voor.
Denkt u maar eens aan een vervelend verschijnsel als rode ogen door flitslicht.
Photoshop Elements kent speciale functies om deze rode ogen weg te halen.
Daarnaast beschikt het programma over professionele belichtingsgereedschappen
en focusgereedschappen. Hiermee heeft u gereedschappen tot uw beschikking die
voorheen alleen door professionele fotografen in donkere kamers werden gebruikt.

In dit hoofdstuk leert u hoe u:

rode ogen verwijdert;
vlekken verwijdert met de kloonstempel;
krasjes en stofjes weghaalt;
grotere krassen verwijdert;
de belichtingsgereedschappen Tegenhouden en Doordrukken gebruikt;
de focusgereedschappen Vervagen en Verscherpen gebruikt.
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Rode ogen verwijderen

Eén van de meest voorkomende ‘foutjes’ op foto’s zijn de rode ogen die ontstaan
door het flitsen. Photoshop Elements beschikt over een penseel waarmee u de rode
ogen kunt verwijderen.

Start Photoshop Elements 1

Open de foto rode ogen uit de map Oefenbestanden Photoshop Elements
5

Maximaliseer het venster met de foto 3

U ziet de foto in beeld
waarvan u eerder de kleuren
heeft bijgesteld. De ogen van
de man zijn duidelijk te rood:

Zie kleurenbijlage afbeelding 27

U heeft nu eerst de werkbalk Gereedschappen nodig:

Breng de werkbalk Gereedschappen in beeld 11



Hoofdstuk 4 Foto’s retoucheren 123

Klik op 

Wanneer u de rode ogen gaat aanpassen, is het handig om sterk op de ogen in te
zoomen:

Klik op 



124 Handboek Adobe Photoshop Elements 2.0

Met het vergrootglas kunt u niet alleen op een onderdeel van de foto klikken, maar
een selectie maken. Deze selectie wordt dan sterk vergroot in beeld gebracht:

Zet de muiswijzer links
boven het oog en
sleep met de muis om
beide ogen

Laat de muisknop los

U ziet de ogen nu sterk
vergroot in beeld:
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Het penseel Rode ogen verwijderen vindt u in de werkbalk Gereedschappen:

Klik op 

De muiswijzer verandert in
.

In de werkbalk Opties ziet u nu de instellingen voor het penseel Rode ogen
verwijderen:

 wil
zeggen dat de kleur waar u
straks het eerst op klikt, de
kleur is die vervangen gaat
worden:

 geeft aan hoe
nauwkeurig de kleur van
pixels met deze kleur overeen
moet komen om vervangen te
worden:

Tip
Tolerantie
Bij een laag percentage worden de omringende pixels vervangen binnen een reeks
kleuren die sterk overeenkomen met de pixel die u geselecteerd heeft. Bij een hoog
percentage worden de omringende pixels binnen een groter bereik van kleurwaarden
vervangen. Wanneer de persoon op de foto een roze huid heeft, kan het penseel
Rode ogen verwijderen misschien moeilijk onderscheid maken tussen de rode ogen
en de rest van het gezicht. U kunt dan beter een lage tolerantie opgeven.


