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Oefeningen
Oefeningen op canvas- en afbeeldingsgrootte
Open de afbeelding ‘beeld in handen’.
Wat is de afbeeldingsgrootte?
Maak een detailfoto met enkel het hoofd, zorg ervoor dat het hoofd recht 
staat. Deze nieuwe foto moet een vierkant zijn. Probeer het commando 
‘Afbeelding/Canvas roteren...’ uit.
Pas de afbeeldingsgrootte aan zodat je een foto bekomt van 8x8 cm met 
een grijze boord rondom van 2 mm extra.
Wat is de afbeeldingsgrootte van het resultaat?

Open de afbeelding ‘zebra’.
Links van de zebra is er een onscherpe boord van 2mm. Deze snijd je eraf 
met het commando ‘Afbeelding/Canvasgrootte...’

Rondom de zebra maken we nu een gestreept
kader door steeds de 
canvas te vergroten 
met 2mm rondom, 
zwart en wit 
afgewisseld.

Open de afbeelding ‘zebra’.
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Oefening op canvasgrootte
Open de afbeelding ‘bloemenpatroon’.
Met het uitsnijgereedschap snijden we hier een vierkant beeld uit. Om 
perfect een vierkant te hebben, kan je breedte en hoogte verhoudingen 
ingeven in de optiebalk.
Probeer een beetje die optiebalk uit. 
Met de knop ‘voorste afbeelding’ neem je de waarden van je afbeelding 
over.
Met de knop ‘wissen’, kan je de waarden verwijderen die eventueel bij 
breedte en hoogte ingegeven zijn. Zo kan je een beeld uitsnijden in om het 
even welk formaat.

Als je een vierkant hebt uitgesneden dan gaan we daarrond een kader 
maken die een kleur heeft die voorkomt in de afbeelding:
Kies met de kleurkiezer (pipet) een kleur uit de afbeelding. Zorg ervoor dat 
deze kleur de achtergrondkleur wordt.
De afbeelding vergroten met een kader doe je als volgt:
Afbeelding/Canvasgrootte...
Vul het dialoogvenster in als je weet dat rondom het beeld een kader komt 
van 1 cm breed.

Je merkt dat de kader in de achter-
grondkleur komt te staan.
Doe nogmaals hetzelfde, in een an-
dere kleur van de afbeelding, maar 
slechts 2 mm breed rondom.

De opdracht Afbeelding/Canvasgrootte
kan je ook gebruiken om een stuk van 
de afbeelding te snijden.

Open de afbeelding ‘bloemenpatroon’.
Met het uitsnijgereedschap snijden we hier een vierkant beeld uit. Om 
perfect een vierkant te hebben, kan je breedte en hoogte verhoudingen 
ingeven in de optiebalk.
Probeer een beetje die optiebalk uit. 
Met de knop ‘voorste afbeelding’ neem je de waarden van je afbeelding 
over.
Met de knop ‘wissen’, kan je de waarden verwijderen die eventueel bij 
breedte en hoogte ingegeven zijn. Zo kan je een beeld uitsnijden in om het 
even welk formaat.


