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4. Retoucheren

Fotobewerkingsprogramma’s als Paint Shop Pro 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 om op het beeldscherm foutjes
van een foto weg te poetsen. Dat wordt retoucheren genoemd. Zo kunt u stofjes en
krasjes wegpoetsen.
Vooral bij uw oude, ingescande foto’s of dia’s zullen deze vaardigheden van pas
komen. Maar ook bij moderne digitale camera’s komt een vervelend verschijnsel als
rode ogen ten gevolge van flitsen voor. Paint Shop Pro kent speciale functies om
deze rode ogen weg te halen.
In dit hoofdstuk leert u hoe u:
rode ogen verwijdert;
vlekken verwijdert met het kloongereedschap;
kleuren vervangt;
krasjes verwijdert;
stofjes verwijdert.

Let op!
Voor dit hoofdstuk heeft u de cd-rom bij dit boek nodig.
Doe deze in de cd-romspeler

84

Digitale fotobewerking met Paint Shop Pro

Rode ogen verwijderen
Eén van de meest voorkomende ‘foutjes’ op foto’s zijn de rode ogen die ontstaan
door het flitsen. Paint Shop Pro heeft een handige functie waarmee u rode ogen kunt
verwijderen. U gaat als oefening de rode ogen van een foto verwijderen:
Start Paint Shop Pro

1

Open de foto Rode ogen uit de map Foto’s op de cd
U ziet nu deze foto:
Zoals u ziet is dit geen
perfecte foto. In dit hoofdstuk
leest u hoe u deze foto kunt
retoucheren.

Wordt de foto klein
afgebeeld?
Klik op
Klik op de foto

2
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Er wordt ingezoomd:

U kunt er nu beter mee
werken.

Klik op

Klik op
Klik op

Zie kleurenbijlage afbeelding 17
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U ziet het volgende venster:

U kunt in dit venster van alles
instellen voor het verbeteren
van ogen.

Toevallig is het venster al goed gericht op de ogen. Maar als dat niet geval is, kunt u
het venster eenvoudig richten:
Klik op en houd de
muisknop ingedrukt

87

Retoucheren

U ziet een vierkant:
Sleep het vierkantje
over het gezicht van
het meisje
Het venster wordt anders
gericht:
Zet het vierkantje op
de plek waar de ogen
goed te zien zijn
Laat de muisknop los
Rechts onder in het venster ziet u een close-up van het oog. U kunt eerst de kleur
van de ogen instellen. In dit geval zijn de ogen al grijs:
Klik bij

op

