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3 Selecteren  

  

 
Selecteren is de belangrijkste handeling die u moet verrichten 
voordat u een deel van een foto kunt bewerken. Er zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden, zoals het selecteren met een 
rechthoekige of ovale vorm. In Adobe Photoshop Elements kunt u 
ook specifiek selecteren. Met behulp van het gereedschap 
Magnetische lasso kunt u onregelmatig gevormde objecten 
selecteren en met Snelle selectie heeft u een wondermiddel voor het 
maken van exacte selecties binnen handbereik. 
Een selectie kunt u vervolgens bijvoorbeeld verbeteren of kopiëren 
en gebruiken in een fotomontage. 
 
De onderwerpen in dit hoofdstuk: 
 
 De selectiegereedschappen 
 Rechthoekige en ovale selectie maken 
 Selecteren met het gereedschap Lasso 
 Selecteren met het gereedschap Magnetische Lasso 
 Selecteren met het gereedschap Veelhoeklasso 
 Selecteren met de Toverstaf 
 Het Selectiegereedschap Snelle selectie gebruiken 
 Het Selectiegereedschap Selectiepenseel gebruiken 
 Een selectie verplaatsen of kopiëren 
 De doezelaar 
 Een selectie omkeren 
 Een selectie opslaan als vrijstaande vorm 
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3.1 De selectiegereedschappen 
 
Photoshop Elements beschikt over diverse selectiegereedschappen. 
Hieronder ziet u een overzicht: 
 

 
Rechthoekig selectiekader 
Hiermee selecteert u vierkante of rechthoekige kaders. 

  

 
Ovaal selectiekader 
Hiermee selecteert u ronde of ovalen selectiekaders. 

  

 
Lasso 
Hiermee selecteert u willekeurig gevormde selectiekaders. 

  

 
Magnetische Lasso 
Hiermee selecteert u een selectiekader dat automatisch wordt 
uitgelijnd op de randen waarover u in de foto sleept. 

  

 
Veelhoeklasso 
Hiermee selecteert u meerdere rechtelijnsegmenten van een 
selectiekader. 

  

 
Toverstaf 
Hiermee selecteert u met één klik pixels van een vergelijkbare 
kleur. 

  

 
Snelle selectie 
Hiermee maakt u snel en automatisch een selectie op basis 
van kleur en structuur wanneer u in een gebied klikt of sleept. 

  

 
Selectiepenseel 
Hiermee selecteert of deselecteert u automatisch het gebied 
dat u tekent, afhankelijk van het feit of de modus Selectie of de 
modus Masker actief is. 

  

 
Slim penseel 
Past kleur- en toonaanpassingen en effecten toe op een 
selectie.  

 
 
3.2 Rechthoekige en ovale selectie maken 
 
Met de gereedschappen Rechthoekig en Ovaal selectiekader kunt u 
eenvoudig delen selecteren: 
 

 Open de werkruimte  (zie 2.2 Werkruimte openen) 
 

 Klik op  of  
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Om een perfecte vierkante of ronde selectie te maken: 
 

 Druk op  en houd deze toets ingedrukt 
 

 Sleep met de aanwijzer over het deel dat u wilt selecteren  
 
U kunt als volgt de selectie ongedaan maken: 
 

 Klik op  
 
Om een deel aan de selectie toe te voegen of te verwijderen: 
 

 Klik op  (toevoegen) of  (verwijderen) 
 

 Sleep met de aanwijzer over het deel dat u wilt (de)selecteren 
 
U kunt een doorsnede van de selectie maken. Hiermee selecteert u in een 
keer een deel uit de hele selectie. De rest van de selectie dat buiten de 
doorsnede van de selectie valt wordt opgeheven: 
 

 Klik op  
 

 Sleep met de aanwijzer over het deel dat u wilt selecteren 
 
De randen van de selectie kunt u verzachten. Hierdoor loopt de selectie 
mooier over als het in een ander deel wordt geplakt. 
 

 Typ bij  een waarde 
 
Bij het ovale selectiekader heeft u de keuze anti-alias. Deze optie zorgt 
ervoor dat de randen niet rafelig, maar glad worden. Om anti-alias te 
gebruiken: 
 

 Klik een vinkje  bij  
 
Bij de optie modus kunt u de instellingen van het selectiekader instellen. 
Er zijn drie opties: 
 

 Hiermee kunt u zelf de grootte en het formaat van 
de selectie bepalen. 

  

 Hiermee kunt u een breedte-hoogteverhouding 
voor het selectiekader instellen. 

  

 Hiermee kunt u de hoogte en breedte van het 
kader op te geven. 
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 Klik bij  op  
 

 Klik op de gewenste modus 
 
 
3.3 Selecteren met het gereedschap Lasso 
 
Met het gereedschap Lasso kunt u een willekeurig gevormde selectie 
maken: 
 

 Open de werkruimte  (zie 2.2 Werkruimte openen) 
 

 Klik op  
 

 Sleep met de aanwijzer langs het deel dat u wilt selecteren 
 
Om de instellingen te wijzigen: 
 

 Zie de handelingen zoals beschreven in 3.2 Rechthoekige en ovale 
selectie maken 
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