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De interface

Het documentvenster

De interface is de 'look & feel' van een programma.
Waar staat welk onderdeel en wat kun je er mee?
De belangrijkste onderdelen van de InDesigninterface zijn: het documentvenster, de gereedschappen, de menubalk, het regelpaneel, en de

Dit is het venster waarin het document wordt
weergegeven. Standaard bevat dit venster o.a.
de documentnaam (en het zoompercentage),
het document zelf en twee scrollbalken.
Daarnaast kan dit venster ook hulpmiddelen
als linialen en hulplijnen bevatten.

De gereedschappen
Elk gereedschap is ontwikkeld om een specifieke bewerking uit te voeren. Je selecteert er
een of meerdere elementen mee, je tekent

overige panelen.
De gereedschappen in
eenkoloms-weergave.

Het regelpaneel met
talloze instellingsmogelijkheden.

De toepassingsbalk met
o.a. zoompercentage en
weergaveopties.

De menubalk met
commando's en
subcommando's.

In tabs gegroepeerde
panelen (hier Pagina's,
Lagen en Koppelingen).

De ingestelde
werkruimte (hier Boek).

Pagina-navigatie en een
knop om het document
op 'Behance' te plaatsen..

Hulpmiddel om het
document op fouten te
controleren.

Scrollbalken om andere
delen van het document
in beeld te schuiven.

Het documentvenster
met linialen.

Panelen in pictogramweergave. Klik om een
paneel te openen.

Knoppen van een geopend
paneel (in dit geval 'Alinea
stijlen').
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een lijn of typt tekst. Sommige gereedschappen zijn gegroepeerd, herkenbaar aan het
pijltje (uitvergroot ) rechts naast het
gereedschap. Door de muis ingedrukt te
houden op een gereedschap verschijnt een
flyout-menuutje met de andere gereedschappen uit dezelfde groep.

De interface in detail

De menu- en toepassingsbalk
De menubalk bestaat uit menu's en submenu's en bevat alle commando's die het programma rijk is. Met de commando's kun je
elk document en elk onderdeel van het document geheel naar eigen wensen vormgeven.
In de toepassingsbalk kun je algemene documentinstellingen toepassen zoals het zoompercentage, de weergave of de werkruimte.

Een aantal gereedschappen met het flyout-menuutje
van de drie kadergereedschappen.

Het regelpaneel
Het regelpaneel bevat veelgebruikte instelmogelijkheden voor elk element op een
pagina, bijvoorbeeld de regelafstand voor
een stuk tekst of de kleur van een lijn.

De panelen
De panelen vormen de meest complexe
onderdelen van de interface. Je kunt ze wellicht vergelijken met de mengpanelen van
een geluidsstudio: talloze schuifregelaars en
knoppen om diverse effecten te bereiken.
Een van de vele panelen: 'Pagina's'

Andere onderdelen
Daarnaast zijn er dialoogvensters die herkenbaar zijn aan een OK- en Annuleren-knop.
Het programma vraagt in zo'n venster direkt
om input en je kunt geen andere bewerkingen
uitvoeren zolang een dialoogvenster open staat.
Tot slot zijn er de shortcuts. Dat zijn toetscombinaties waarmee het werken veel sneller
gaat. Meestal worden in shortcuts één of
meer 'modifier'-toetsen gebruikt: de commandtoets ⌘ (voor PC-gebruikers de controltoets Ctrl ), de optietoets ⌥ en/of de
hoofdlettertoets ⇧ .

Een voorbeeld van een dialoogvenster.
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Documenten openen,
rangschikken en beheren

1 Als je InDesign voor het eerst opstart of
als er geen document open staat, toont
InDesign een startscherm.

In dit hoofdstuk oefen je de manieren om
InDesign-documenten te openen. Ook rangschik
je geopende documenten op je scherm en leer
je adequaat alle relevante bestanden te beheren.
Vanuit dit scherm kun je InDesign-bestanden
(met het bestandsformaat .indd of .idml)
openen door op de knop 'Openen…' te
klikken. Open op deze manier het document strijdperk.indd (of strijdperk.idml)
[ id lessen > hoofdstuk 1 > oefening 1b ].
2 De bekendste manier om een InDesigndocument te openen is via het menu Bestand ▶
Openen… ⌘ O (File ▶ Open…). Open op
deze manier het document hoofdstuk_2.indd
(of hoofdstuk_2.idml [ id lessen >
hoofdstuk 1 >
oefening 1b ].
3 InDesign-documenten kunnen ook eenvoudig worden geopend door er in de Finder
(het Bureaublad) op te dubbelklikken. Ga
naar de Finder (het Bureaublad) en open op
deze wijze het document navigatie.indd (of
navigatie.idml) van de vorige oefening 1A.
[ id lessen > hoofdstuk 1 > oefening 1a ].

Oefening
Oefening1B

4 Nu drie documenten in tabvorm zijn
geopend, zie je alleen de laatst geopende
op het scherm. Klik op de andere tabs om de
documenten afzonderlijk te kunnen zien.
5 Je kunt ook de shortcut ⌘ ~ toepassen
om snel door open documenten in tabvorm te
bladeren. Probeer ook ⇧ ⌘ ~ uit om in tegen
gestelde richting te bladeren.
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6 Kies het commando Venster ▶ Schikken
naast elkaar (Window ▶ Arrange ▶ Tile)
om alle documenten tegelijk open te zien.

▶

tage hanteren of een voorvertoning (zonder
hulplijnen etc.) in het tweede venster.
11 Open zo nodig het paneel Koppelingen.
Hier zie je alle afbeeldingen die aan strijdperk.indd gekoppeld zijn. Deze bestanden
bevinden zich dus ergens op je harde schijf.
Hoe je deze bestanden het best beheert, leer
je in stap 12.
Sluit het bestand strijdperk.indd en stop
InDesign via InDesign (CC) ▶ InDesign
afsluiten ⌘ Q (InDesign ▶ Quit InDesign).

7 Als je liever niet met tabs werkt, kies
je Venster ▶ Schikken ▶ Alles zweven in
vensters (Window ▶ Arrange ▶ Float All
in Windows). Dit is de oude en vertrouwde
manier van werken op Apple-computers. Het
heeft wel als nadeel dat documenten verborgen kunnen zijn achter een ander geopend
document.
8 Ook als de documenten 'zwevend' over
elkaar staan, kun je alle geopende documenten
terugvinden, namelijk beneden in het menu
Venster (Window). Selecteer in dit menu strijd
perk.indd om dit document actief te maken.
9 Ga terug naar het werken met tabs via
het commando Venster ▶ Schikken ▶
Alle vensters samenvoegen (Window ▶
Arrange ▶ Consolidate All to Tabs).
10 Sluit de documenten navigatie.indd en
hoofdstuk_2.indd door op het kruisje in de
tabbladen te klikken. Nu is alleen nog strijdperk.indd open. Soms is het handig om één
en hetzelfde document in twee afzonderlijke
vensters te zien. Dat doe je via Venster ▶
Schikken ▶ Venster splitsen (Window ▶
Arrange ▶ Split Window) of door te klikken
op het icoon , dat je terugvindt in de rechter benedenhoek van het documentvenster.
Zo kun je bijvoorbeeld een ander zoompercen

▸ Een andere handige

manier om documenten
te openen, is met
behulp van het programma Bridge. Als dit
programma op je computer is geïnstalleerd,
kun je het vanuit
InDesign openen via
'Bestand ▶ Bladeren in
Bridge…' ⌥ ⌘ O ('File
▶ Browse in Bridge…').
Een voordeel van
Bridge is dat je voorvertoningen van alle
InDesign-documenten
en bijbehorende afbeeldingen kunt bekijken:
een makkelijke manier
om documenten te
herkennen.
▸ Je kunt een InDesign
bestand ook openen door het naar het
InDesign-symbool in de
Dock te slepen.

12 Ga in de Finder (het Bureaublad) naar de
map [
id lessen >
hoofdstuk 1 >
oefening 1b ].
In die map (directory) zie je naast de
InDesign-documenten strijdperk.indd
(idml) en hoofdstuk_2.indd (idml) ook
twee mappen voor de gekoppelde afbeeldingen [Links] en voor de gebruikte lettertypen
[Document fonts]. Hoewel je je niet per se aan
deze vorm van documentbeheer hoeft te houden, is het wel een gangbare en handige
methode. De kans dat je documenten of koppelingen kwijtraakt is op deze wijze gering.

11

▸ Als er geen documenten open zijn (en je in
een andere werkruimte
dan 'Start' werkt), kun
je dubbelklikken op
het grijze werkgebied
voor het dialoogvenster
'Open'.
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Kaders en
hun inhoud

E

en belangrijk principe binnen
InDesign is het onderscheid tussen
rechthoekige kaders (ook wel containers genoemd) en hun inhoud.
Zo staat tekst altijd in een tekstkader en
een afbeelding in een afbeeldingskader.
Zelfs lijnen, ovalen en veelhoeken staan
in rechthoekige kaders. De kaders en
hun inhoud worden met verschillende
gereedschappen bewerkt.

Tekst en tekstkaders
Om tekstkaders te wijzigen of te verplaatsen, pas
je het gereedschap 'Selecteren'
toe. Maar om
de tekst zelf te wijzigen, kies je het gereedschap
'Tekst'
. Je zou kunnen zeggen dat er twee modi
zijn: de kadermodus en de tekst- of inhoudsmodus.
In de kadermodus pas je het kader zelf aan door
het bijvoorbeeld een vulling te geven of een randdikte. Deze modus is herkenbaar aan de vele
ankerpunten aan de buitenzijde van het kader.

In de tekstmodus kun je tekst typen of de tekst
selecteren en vormgeven. Deze modus is herkenbaar aan de tekstcursor.

Afbeeldingen en
afbeeldingskaders
Het zal je misschien verbazen, maar ook afbeel
dingen staan in kaders. En voor deze kaders en hun
afbeeldingsinhoud zijn er verschillende gereedschappen. Je kunt afbeeldingskaders aanmaken
met de gereedschappen 'Rechthoekkader'
,
'Ovaalkader'
en 'Veelhoekkader'
. Ook de
Ovaalkaders en veelhoekkaders zijn eigenlijk rechthoekige kaders. Om ze te selecteren, kies je het
gereedschap 'Selecteren'
.

Afbeeldingskaders zijn altijd rechthoeken, ook als
de inhoud in een ovaal of veelhoek wordt getoond.
Hieronder zie je een geselecteerd afbeeldings
kader. Door aan ankerpunten te slepen kun je het
kader groter of kleiner maken. Je kunt het kader
ook naar een andere positie op de pagina slepen.

Met het gereedschap 'Selecteren' werk je in de
kadermodus en kun je het kader wijzigen of verplaatsen.
In de tekstmodus daarentegen typ of wijzig je de
tekst zelf of geef je deze vorm. Je werkt in deze
modus door het gereedschap 'Tekst'
te kiezen
of door dubbel te klikken binnen een geselecteerd
tekstkader. Deze modus is herkenbaar aan de
tekstcursor .
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Links: de afbeelding zelf (de inhoud) heeft een andere breedte en grootte dan het kader. Door het kader zie je slechts een
deel van de afbeelding. Rechts: Het afbeeldingskader is even groot gebleven, maar de afbeelding zelf (de inhoud) is geschaald.
Door met de cursor midden op de binnencirkel te
klikken, activeer je de inhoud van het kader: de
afbeelding zelf. Deze kun je nu binnen het kader
herpositioneren met behulp van het handje
.
Ook zie je nu andere ankerpunten (in een andere
kleur). In bovenstaand voorbeeld blijkt dat de
afbeelding zelf een andere hoogte en breedte
heeft dan het kader waarin het staat. Door aan
deze andere ankerpunten te slepen, vergroot of
verklein je de afbeelding zelf, maar niet het kader
van de afbeelding.

Direct selecteren
Naast klikken op de binnencirkel zijn er andere
manieren om de afbeelding zelf (en niet het kader
waarin het staat) te selecteren. Je kunt bijvoorbeeld overschakelen naar het gereedschap 'Direct
selecteren'
en vervolgens klikken op het
afbeeldingskader. 'Direct selecteren' is ook het
gereedschap om vormen of lijnen aan te passen.

Hier wordt het gereedschap 'Direct selecteren'
toegepast om een vorm
aan te passen.

Kaders zonder toegewezen inhoud
Naast tekst- en afbeeldingskaders kun je in
InDesign kaders maken 'zonder toegewezen
inhoud'. Daarvoor dienen de gereedschappen
'Rechthoek'
, 'Ovaal'
en 'Veelhoek'
.
Deze vormen worden gewoonlijk gevuld met een
volle kleur of kleurverloop.
Er bestaat voor InDesign geen principieel verschil
tussen tekst-, afbeeldings- en vormkaders. Daarom
is het ook geoorloofd om van inhoud te switchen.
Zo kun je bijvoorbeeld eerst een vorm creëren met
het gereedschap 'Ovaal'
, deze vervolgens tot
een hartvorm aanpassen met het gereedschap
'Direct selecteren'
en het tot slot omzetten
naar een tekstkader (door er met het gereedschap
'Tekst'
in te klikken of via het menucommando
Object ▶ Inhoud ▶ Tekst (Object ▶ Content
▶ Text).

Een kader dat begon als
'Ovaal' en na aanpassingen
werd omgezet naar een
tekstkader. Als laatste stap
werd het met tekst gevuld.
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Selecteren, verplaatsen
en groeperen

1 Open via Bestand ▶ Openen… ⌘ O
(File ▶ Open…) het document selecties.indd
(of selecties.idml) [ id lessen >
hoofdstuk 1 >
oefening 1d ].
2 Activeer het gereedschap 'Selecteren'
en klik op cirkel 1a. Je ziet nu ankerpunten

Om elementen op een pagina (tekstkaders,
afbeeldingen, lijnen of vormen) te wijzigen of te
verplaatsen, moet je ze eerst selecteren. Dit
gebeurt met het gereedschap Selecteren

.

Daarnaast kun je met het gereedschap Direct

Selecteren

o.a. de inhoud van afbeeldings-

kaders aanpassen. In deze oefening creëer of
wijzig je niets maar weet je na afloop wel alles

rondom het kader. Sleep het voorzichtig naar
de rechterzijde van de pagina, maar laat de
muis nog niet los. Je ziet nu een omtrek die
de nieuwe positie van het kader aangeeft.
Laat de muis los.
3 Maak de verplaatsing ongedaan via
Bewerken ▶ Ongedaan maken Item verplaatsen ⌘ Z (Edit ▶ Undo Move Item).
Verplaats cirkel 1a nu opnieuw maar wacht
na het klikken eventjes met verslepen tot de
coördinaten van de cirkel zichtbaar zijn.

over selecteren, verplaatsen en groeperen!

Nu kun je de cirkel ook verplaatsen, maar
blijft de magenta cirkel tijdens het verplaatsen zichtbaar (in plaats van alleen de omtrek).

Oefening 1D

4 Maak de verplaatsing opnieuw ongedaan
via ⌘ Z . Herhaal de verplaatsing nog éénmaal maar houdt tijdens het slepen de hoofdlettertoets ⇧ ingedrukt. Het is dan heel
eenvoudig om de cirkel horizontaal (of in een
hoek van 45° of 90°) te verplaatsen.
5 Om de drie vierkanten te selecteren, klik
je eerst op vierkant 2a. Houd dan de hoofdlettertoets ⇧ ingedrukt en klik op de vierkanten 2b en 2c. Laat dan de hoofdlettertoets ⇧
los. Je ziet nu ankerpunten rondom de drie
vierkanten.
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6 Om deze groep tijdens het verplaatsen
tevens te kopiëren, houd je de optietoets ⌥
ingedrukt. De cursor ziet er dan zo uit:
.
Sleep de drie vierkanten naar de rechterzijde
van de pagina. Ook in dit geval kun je de
hoofdlettertoets ⇧ gebruiken om horizontaal

rechthoek selecteerbaar is. Deze is overigens
gedeeltelijk transparant gemaakt om de situatie te verduidelijken.
Om toch de cirkel te kunnen selecteren, houd
je de commandotoets ⌘ ingedrukt en klik je
op de (achterliggende) cirkel. Met behulp van

te kopiëren (of in een hoek van 45° of 90°).

deze toets klik je als het ware door gestapelde
objecten heen.

7 Om te deselecteren, kies je het commando Bewerken ▶ Alles deselecteren
⇧ ⌘ A (Edit ▶ Deselect All) of klik je met de
muis in het grijze werkgebied.
8 Een andere manier om snel meerdere
kaders te selecteren, is door over deze kaders
heen te slepen. Begin buiten het kadergebied
2a door de muis ingedrukt te houden en vervolgens te slepen totdat de kaders 2a, 2b en
2c bestreken of aangeraakt zijn. Als je de muis
loslaat zijn alle kaders geselecteerd.

10 Om de cirkel bovenop de rechthoek te
plaatsen, kies je het commando Object ▶
Schikken ▶ Naar voren ⌘ ]
(Object ▶ Arrange ▶ Bring Formward).
11 Een andere manier van selecteren en
schikken, is met behulp van het paneel
'Lagen'. Open dit paneel zo nodig via
Venster ▶ Lagen F7 (Window ▶ Layers).
12 Klik op het driehoekje vóór de naam van
de laag: 'objecten'. Je ziet nu alle objecten op
deze pagina en hun stapelvolgorde.

Misschien vraag je je af waarom de letters
a, b en c of de lichtblauwe achtergrond niet
geselecteerd worden. Dat komt omdat deze
objecten op een zogenaamde stramienpagina
staan. Meer daarover in hoofdstuk 5.

13 sleep in het paneel cirkel 3b onder rechthoek 3b en laat de muis los. Sleep de cirkel
daarna weer boven rechthoek 3b en laat de
muis los.
Om met behulp van het paneel 'Lagen' meerdere objecten te selecteren, houd je de
hoofdlettertoets ⇧ ingedrukt en klik je op de
kleine vierkantjes ter rechterzijde van de
objectnamen.

9 Bij 3a kun je de cyaankleurige cirkel nog
net selecteren door deze aan de linkerzijde
aan te klikken. Maar bij 3b zul je merken
dat op deze manier alleen de zalmkleurige

14 Onder de groene rechthoek 4a staan
twee andere objecten (kaders). Selecteer deze
afzondelijk door herhaaldelijk met de commandotoets ⌘ ingedrukt te klikken.
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15 Om zowel het groene rechthoek als de
onderliggende objecten te selecteren, kun je
de methode bij stap 8 gebruiken: start buiten
de groene rechthoek en sleep over het gebied
heen. Na loslaten van de muis zie je dat de
onzichtbare objecten een driehoek en ovaal
vormen.

20 Typ nu de Escape-toets om de omgekeerde weg te bewandelen, dus om vanuit
het geselecteerde object een niveau hoger te
geraken. Typ nogmaals de Escape-toets om de
hoofdgroep te selecteren.
21 Degroepeer de hoofdgroep middels
Object ▶ Degroeperen ⇧ ⌘ G
(Object ▶ Ungroup). Degroepeer nogmaals
om ook de drie kleurgroepen te scheiden in 27
afzonderlijke objecten.
22 Groepeer via Object ▶ Groeperen ⌘ G
(Object ▶ Group) de bovenste 9 kleurblokjes.

16 Om alleen de driehoek en ovaal te selecteren, moet de groene rechthoek worden
gedeselecteerd. Dit doe je door de hoofdlettertoets ⇧ in te drukken en op deze rechthoek te klikken. Met de hoofdlettertoets kun
je selecties dus uitbreiden, maar ook verkleinen. Als alternatief kun je in het paneel
'Lagen' op het gevulde vierkantje klikken
achter de naam 'rechthoek 4', eveneens met
de hoofdlettertoets ⇧ ingedrukt.

Een geselecteerde groep.

17 Houd nu de optietoets ⌥ en hoofdlettertoets ⇧ ingedrukt terwijl je de driehoek en
ovaal horizontaal kopieert naar de rechterzijde van de pagina.
18 Klik in het documentvenster eenmaal op

Een geselecteerde groep
binnen een groep.

de groep 5a. Je ziet nu behalve ankerpunten
een stippellijn. Dit betekent in InDesign dat
de objecten gegroepeerd zijn.

Een geselecteerd object
binnen een groep van een
groep.

19 Klik nu dubbel op een van de cyaankleurig blokjes. Opnieuw zie je ankerpunten en
een stippellijn, nu rond de cyaankleurige
blokjes. Dit is dus een groep binnen een
groep. Klik nogmaals dubbel op een van de
blokjes op uitsluitend dit blokje te selecteren.
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23 Herhaal dit voor de middelste 9 en onderste 9 blokjes. Maak vervolgens een nieuwe
totaalgroep van deze 3 groepen.

Het selecteren van inhoud
Tot nog toe heb je op verschillende manieren
kaders (containers) geselecteerd, voornamelijk
met het gereedschap 'Selecteren'
of via
het paneel 'Lagen'. In de volgende stappen
oefen je je in het selecteren van de inhoud
van die kaders.
24 Ga naar pagina twee in het dokument,
bijvoorbeeld via Layout ▶ Volgende pagina
⇧ ⇟ (Layout ▶ Next Page). Klik éénmaal op
tekstkader 6a om het te selecteren. Dit is dus
de manier om bijvoorbeeld het tekstkader te
verplaatsen of de grootte ervan te wijzigen
(door aan de ankerpunten te slepen). Maar
hoe selecteer je de tekst binnen het kader?
25 Klik daarvoor dubbel op het kader.
InDesign schakelt dan automatisch over naar
het gereedschap 'Tekst'
. Je had ook zelf
dit gereedschap kunnen kiezen.

26 Sleep nu met de muis om een gedeelte
van de tekst te selecteren. Of klik dubbel om
een woord, driemaal om een regel en viermaal om de hele alinea te selecteren.

kader (de container). Maar dat hoeft niet zo
te zijn. Kies het gereedschap 'Direct selecteren'
en klik éénmaal op afbeelding 8a.
Ook nu heb je de inhoud (en niet het kader)
geselecteerd. Je ziet nu ankerpunten die buiten het kader vallen en de inhoud weergeven.

▸ Via deze knoppen in
het regelpaneel kun je
navigeren door gegroepeerde objecten.

Klik driemaal om een regel te selecteren.

27 Activeer opnieuw het gereedschap
'Selecteren'
en beweeg met de muis over
afbeelding 7a. Je ziet nu een binnencirkel
verschijnen. De cursor kan twee vormen aannemen:
(buiten de middencirkel) of
(binnen de middencirkel). Klik buiten de middencirel (met de cursor
) om het kader
(container èn inhoud) te selecteren. Klik nu
binnen de middencirkel (met de cursor
)
om alleen de inhoud te selecteren.
28 Kies het commando Bewerken ▶
Knippen ⌘ X (Edit ▶ Cut) om de inhoud te
wissen. Je ziet nu dat het lege kader overblijft. Voor de duidelijkheid heeft dit kader
een lichtgrijze vulling gekregen.

30 Versleep met het handje
de inhoud
naar een andere positie, waardoor een ander
deel van de afbeelding zichtbaar wordt. Het
kader (de container) fungeert dus als een
venster waardoor een deel van de inhoud
(de afbeelding) zichtbaar is. Als je, na de muis
ingedrukt te hebben, eventjes wacht met
verslepen, krijg je een live-voorvertoning van
de verplaatsing.
31 Versleep nu het ankerpunt linksboven om
de inhoud (de afbeelding zelf) groter of kleiner te maken. Om de lengte-breedte-verhouding te bewaren, houd je de hoofdlettertoets
⇧ ingedrukt tijdens het slepen. Ook hier krijg
je een live-voorvertoning van de schaling als je
eventjes wacht met slepen.

Een afbeeldingskader zonder inhoud. Het kan wel
een kleurvulling hebben.
29 In het voorbeeld van afbeelding 7a was
de inhoud (de afbeelding) even groot als het
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De interface

Het documentvenster

De interface is de 'look & feel' van een programma.
Waar staat welk onderdeel en wat kun je er mee?
De belangrijkste onderdelen van de Photoshopinterface zijn: het documentvenster, de gereedschappen, de menu- en optiebalk, en de panelen.

Dit is het venster waarin het beeld wordt
weergegeven. Standaard bevat dit venster
o.a. de documentnaam (en het zoompercentage en de kleurmodus), de afbeelding zelf
en twee scrollbalken. Daarnaast kan dit venster ook hulpmiddelen als linialen en hulplijnen bevatten.

De gereedschappen
Elk gereedschap is ontwikkeld om een specifieke bewerking uit te voeren. Je maakt er

De gereedschappen in
eenkoloms-weergave.

Documentnaam,
zoompercentage en
kleurmodus.

De optiebalk met instellingen voor het geactiveerd gereedschap.

De menubalk met
commando's en
subcommando's.

In tabs gegroepeerde
panelen (in dit geval
Kleur en Stalen).

De ingestelde
werkruimte.

Het percentage waarmee het document is
in- of uitgezoomd.

De documentgrootte
of naar keuze andere
status-informatie.

Scrollbalken om andere
delen van het document
in beeld te schuiven.

Het documentvenster
met linialen.

Panelen in pictogramweergave. Klik om een
paneel te openen.

Instelmogelijkheden
van geopend paneel
(in dit geval 'Lagen').
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een selectie mee, je snijdt een beeld bij, je
schildert of typt tekst. De meeste gereedschappen zijn gegroepeerd, herkenbaar aan
het pijltje (uitvergroot ) rechts naast het
gereedschap. Door de muis ingedrukt te
houden op een gereedschap verschijnt een
flyout-menuutje met de andere gereedschappen uit dezelfde groep.

De menu- en optiebalk
De menubalk bestaat uit menu's en submenu's en bevat alle commando's die het programma rijk is. Met de commando's kun je
o.a. talloze beeldwijzigingen doorvoeren.
De optiebalk bevat instelmogelijkheden voor
het geactiveerd gereedschap en is hier dus
integraal mee verbonden.

De interface in detail

De eerste gereedschappen met Lasso geactiveerd en twee
andere gereedschappen in dezelfde groep als flyout-menu

De panelen
De panelen vormen de meest complexe
onderdelen van de interface. Je kunt ze wellicht vergelijken met de mengpanelen van
een geluidsstudio: talloze schuifregelaars en
knoppen om diverse effecten te bereiken.

Andere onderdelen
Photoshop heeft ook een statusbalk links
beneden naast de horizontale scrollbar. Hier
staat het zoompercentage en de documentgrootte of andere status-informatie.
Daarnaast zijn er dialoogvensters die herkenbaar zijn aan een OK- en Annuleren-knop.
Het programma vraagt in zo'n venster direkt
om input en je kunt geen andere bewerkingen uitvoeren zolang een dialoogvenster
open staat.
Tot slot zijn er de shortcuts. Dat zijn toetscombinaties waarmee het werken veel sneller
gaat. Meestal worden in shortcuts één of
meer van de volgende 'modifier'-toetsen
gebruikt: de commandtoets ⌘ (voor
PC-gebruikers de controltoets Ctrl ), de
optietoets ⌥ en/of de hoofdlettertoets ⇧ .

Een van de vele panelen: 'Lagen'

Zoompercentage en statusinformatie in de linker benedenhoek

Een voorbeeld van een dialoogvenster

9
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Selecties met de Lasso
Levende wezens zijn goed in het herkennen van

In deze oefening selecteer je met de
Lasso een object (vogel) om het daarna
te kopiëren naar de linkerzijde van de
afbeelding en te spiegelen.
1 Open vogels.psd [

objecten, maar computerprogramma's niet. Die

2>

ps lessen

>

hoofdstuk

oefening 2a ]

en activeer het gereedschap
Lasso
door er in de gereedschapsbalk met
de muis op te klikken. Met dit gereedschap
maak je selecties uit de vrije hand.

'zien' alleen een enorme reeks gelijkwaardige
pixels. Daarom moeten we eerst een selectie
maken om Photoshop aan het verstand te brengen welk object wij willen wijzigen.
Laten we onze reis in Photoshopland beginnen

2 Plaats de cursor op de punt van de snavel van de rechter vogel. klik en sleep met de
muis langzaam naar boven over de rand van
de kop tot in zijn nek. Laat de muis los.

met het meest eenvoudige selectiegereedschap:
de Lasso

.

Je zult merken dat de selectie automatisch
wordt gesloten: het beginpunt van de selectie
wordt door een recht lijnstuk verbonden met
het punt waar je de muis losliet. Dit maakt
duidelijk dat het bij de Lasso belangrijk is op
welk moment je de muis loslaat.
Het is niet erg als de selectie niet perfect is:
zo dadelijk leer je een selectie te verfijnen.

F O T O © H E R M A N VA N H A A S T E R E N
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3 Maak voor nu de selectie ongedaan via
Selecteren ▸ Deselecteren ⌘ D (Select ▸
Deselect). Je kunt ook op een willekeurige
plaats in de afbeelding klikken om de selectie
ongedaan te maken.
4 Maak nu een selectie van de hele vogel
en begin opnieuw bij de punt van de snavel.
Bij de poten aanbeland, volg je de contouren
aan de buitenzijde (zia afbeelding): Let op
dat je de muis ingedrukt houdt totdat je bij

8 Je hebt nu de vogel geselecteerd, maar
wat kun je daarmee doen? Je kunt de geselecteerde pixels bijvoorbeeld kopiëren naar een
andere locatie.
Activeer daarvoor het gereedschap Verplaatsen
en plaats de cursor boven de selectie.
Houd de ⌥ -toets ingedrukt (de cursor ziet er
dan zo uit:
) en sleep met de muis naar
links. Laat de muis los als de gekopieerde
pixels op hun plaats staan.
het beginpunt bent aanbeland. Het is
wederom niet erg als de selectie niet perfect is.
5 Je hebt nu een grove, eerste selectie van
de vogel, maar ook de ruimte tussen de poten
is geselecteerd. Dit deel kun je van de selectie
'aftrekken' door de ⌥ -toets ingedrukt te
houden en met de muis rond dit gebied te
slepen. De cursor zier er dan als volgt uit:
.
6 Verklein de selectie ook bij andere delen
van de rivierachtergrond die je abusievelijk
had geselecteerd.
7 Waarschijnlijk heb je op enkele plaatsen
het verendek niet voldoende geselecteerd.
Deze gebieden moeten aan de selectie worden 'toegevoegd'. Houd hiervoor de ⇧ -toets
ingedrukt en sleep rond de gebieden die je
aan de selectie wilt toevoegen. De cursor
heeft dan deze vorm:
. Als je klaar bent,
ziet je definitieve selectie er als volgt uit.

▸ Selecties lijken een
beetje abstract in het
begin, maar je zult er
snel vertrouwd mee
raken. Een selectie
zorgt ervoor dat het
beeld is verdeeld in
een gebied waarvan de
pixels geselecteerd zijn
(met andere woorden:
ontvankelijk voor wijzigingen) en een gebied
waarvan de pixels niet
geselecteerd zijn (met
andere woorden: niet
gewijzigd kunnen worden).
▸ Het maken van accurate selecties is een
belangrijke vaardigheid. Zonder goede
selecties zul je niet kunnen bereiken wat je had
willen bereiken.

9 Om de vogel horizontaal te spiegelen, kies je het commando Bewerken ▶
Transformatie ▶ Horizontaal omdraaien
(Edit ▶ Transform ▶ Flip Horizontal).
Om het resultaat goed te kunnen beoordelen,
deselecteer je via het commando Selecteren
▸ Deselecteren ⌘ D (Select ▶ Deselect).
Tot slot sla je het gewijzigd document op als
vogels_bewerkt.psd [ ps lessen >
hoofdstuk 2 >
oefening 2a ] op via het menucommando
Bestand ▶ Opslaan als... (File ▶ Save as...).

19

▸ Met het maken van
een selectie bereik je
overigens nog niets. Je
zult menucommando’s
of gereedschappen op
de selectie moeten loslaten om het beeld
daadwerkelijk te wijzigen.
▸ De shortcut om de

Lasso te activeren is L .

O efening 2 A

Selecties met
de Magnetische lasso

De Magnetische lasso

De Magnetische lasso vind je in het
flyout-menu van het gereedschap Lasso.
In deze oefening gebruik je dit gereedschap om een beeld op de voorgrond te
selecteren en het meer nadruk te geven
door de achtergrond te vervagen.

kun je met recht

1 Open luitspeler.psd [ ps lessen >
hoofd> oefening 2c ] . Zoom in tot 100% via
Weergave ▶ 100% (View ▶ Actual Pixels).
Houd de muis iets langer ingedrukt op het
gereedschap Lasso (of Veelhoeklasso) totdat
het flyout-menu verschijnt. Sleep dan met de
muis naar het gereedschap Magnetische lasso
en laat de muis los.
stuk 2

een semi-automatisch selectiegereedschap noemen. Het wordt als een magneet aangetrokken
door de randen van een object en maakt aldus
een selectie-omtrek. Maar je moet Photoshop

2 Omdat deze cursor
niet precies weergeeft welke randpixels we checken, veranderen we de cursor in een precisiecursor door de
hoofdletter-vast-toets ⇪ te typen. De cursor
ziet er nu zo uit:
.

daarbij wel een handje helpen.

3 Stel vooraf de breedte van de cursor in de
optiebalk in op 20 px. Dit geeft de straal aan
waarin het gereedschap op zoek gaat naar
objectranden. Plaats de precisiecursor op de
hoedrand en klik eenmaal met de muis om
het beginpunt van de selectie aan te geven.

Oefening 2 C

4 Sleep vervolgens met de muis losjes langs
de omtrek van de hoed, het haar en de hals.

F O T O © H E R M A N VA N H A A S T E R E N

Je hoeft de muisknop niet ingedrukt te houden.
Photoshop zet zogenaam de ankerpunten
neer langs de randen van het object.

22

 hoofdstuk 2

S electies 

5 Zolang de Magnetische lasso op de juiste
posities ankerpunten neerzet, hoef je zelf
niet bij te sturen. Maar je zult merken dat het
gereedschap de randen soms niet goed detecteert. In die gevallen klik je zelf met de muis
om een ankerpunt toe te voegen.
6 Eenmaal begonnen met de selectie, kun
je de breedte van de cursor niet meer aanpassen in de optiebalk. Maar je kunt deze 'on the
fly' aanpassen middels de toetsen [ en ] .
Als je bent aangekomen bij de kraag maak je
de cursor aldus 7 px breed.
Selecteer nu de duim en kop van de luit. Als je
tijdens de selectie het beeld wilt verschuiven,
houd je de spatiebalk ingedrukt, zodat tijdelijk het Handje
is geactiveerd. Je kunt het
beeld dan verslepen.

cursor heeft nu deze vorm:
. Dat is de
precisiecursor van de Veelhoeklasso. Laat de
⌥ ‑toets los. Check dat dit werkelijk de Veel
hoeklasso is, door de hoofdletter-vast-toets ⇪
te typen en kort te bewegen met de muis.
9 Selecteer nu de onderzijde van de luit
speler door de ⇧ ‑toets ingedrukt te houden
(waardoor de Veelhoeklasso in horizontale
richting wordt beperkt) en te klikken op de
rand van de jas.

10 Schakel de precisiecursor weer in (middels
7 Als je niet tevreden bent over een ankerpunt dat het gereedschap automatisch heeft
gezet, kun je dit punt via de backspace -toets
wissen. Deze toets heeft gewoonlijk het symbool ⌫ of
. Door herhaaldelijk deze toets
te typen, kun je opnieuw beginnen waar je
wilt.

→

8 Ga verder met de selectie totdat je aan
de onderzijde van de afbeelding bent aanbeland. Omdat de Magnetische lasso niet goed
de randen van een afbeelding selecteert,
verander je het gereedschap tijdelijk in de
Veelhoeklasso door de ⌥  ‑toets in te drukken
en te klikken op de afbeeldingsrand. De

⇪ ) en maak de selectie verder af. Als je bij

het beginpunt bent aanbeland, heeft de
cursor deze vorm:
. Klik op het beginpunt
om de selectie definitief te maken. Zoom uit
via Weergave ▶ In venster ⌘ 0 (View ▶ Fit
on Screen).
11 Om de luitspeler meer nadruk te geven,
ga je de achtergrond vervagen. Daarvoor
moet eerst de achtergrond worden geselecteerd. Dat kan simpel via omkering van de
bestaande selectie: Selecteren ▶ Selectie
omkeren ⇧ ⌘ I (Select ▶ Inverse). Check
dat nu de achtergrond en niet de luitspeler is
geselecteerd.

▸ Met de hoofdletter

vast-toets ⇪ switch je
tussen de normale
cursor en de precisiecursor. Dit geldt voor
veel gereedschappen.

▸ Wijzig de Magnetische
lasso tijdelijk in de
Veelhoeklasso door de
⌥ -toets in te drukken
en te klikken.

▸ Je kunt ook tijdelijk
wisselen tussen de
Magnetische lasso en
de normale Lasso door
de ⌥ -toets ingedrukt
te houden en met de
muis te slepen.
▸ Bestaande selecties
kun je uitbreiden of
verkleinen met de Mag
netische lasso als je
eerst ⇧ of ⌥ indrukt.
▸ Er zijn betere manie-

ren om te vervagen
dan Gaussiaans vervagen. Die komen elders
aan bod.

12 Vervaag de achtergrond via Filter ▶
Vervagen ▶ Gaussiaans vervagen…
(Filter ▶ Blur ▶ Gaussian Blur…). Zet de
straal op 25 px en klik OK. Deselecteer met
⌘ D en sla het document via het menu
commando Bestand ▶ Opslaan als... (File ▶
Save as...) op als luitspeler_bewerkt.psd
[ ps lessen > hoofdstuk 2 > oefening 2c ].
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Het bewerken
van selecties in
Snelmaskermodus

S

electies worden standaard weergegeven als
marcherende mieren. Er is echter een meer
verfijnde manier om selecties te bekijken en
aan te passen: de Snelmaskermodus.

Standaardmodus versus
Snelmaskermodus
Om van de normale werkomgeving (de
Standaardmodus) over te stappen naar de
Snelmaskermodus, klik je op
in de
gereedschapsbalk of via het commando
Selecteren ▶ Bewerken in Snelmaskermodus
Q (Select ▶ Edit in Quick Mask Mode).
Laten we onderstaande afbeelding in
Standaardmodus, waarvan de loper is geselecteerd, eens vergelijken met de Snelmasker
modus.
In de Standaardmodus zie je marcherende
mieren rondom de selectie (A), in de Snelmas
kermodus is de achtergrond (die buiten de

A
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Selecties aanpassen
in de Snelmaskermodus
Het kenmerkende van de Snelmaskermodus
is dat je selecties kunt 'schilderen' met het
Penseel
. Nu je weet dat Photoshop zelf
met zwart, wit (en grijswaarden) werkt, zul
je begrijpen dat je in deze modus dus alleen
kunt schilderen met zwart, wit of grijswaarden.
Als je schildert met zwart deselecteer je die
pixels, als je schildert met wit selecteer je ze.
En wat gebeurt er als je schildert met een
grijswaarde? Dan selecteer je die pixels
gedeeltelijk!

B

Selectie in Standaardmodus
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selectie valt) bedekt door een (transparant)
robijnrood vlak. Dit vlak wordt een masker
genoemd en is vergelijkbaar met een sjabloon: alles in robijnrood is geblokkeerd voor
wijzigingen van welke aard dan ook. Het deel
dat wel kan worden gewijzigd (ofwel is geselecteerd) wordt in de eigen kleuren getoond.
De robijnrode kleur heeft voor de meeste
mensen de voorkeur, maar kan worden aangepast (zie kader). In feite werkt Photoshop
intern met de kleuren zwart en wit (en grijswaarden): de selectie ziet er voor Photoshop
dan ook uit als in afbeelding C.

Selectie in Snelmaskerdmodus

S electies 

C

Selectie zoals Photoshop die ziet

D

E

F

Gedeeltelijk transparante selectie Dezelfde selectie weergegeven in Dezelfde selectie zoals Photoshop
die ziet
in Standaardmodus
Snelmaskerdmodus
In het tweede voorbeeld is de selectie van het
paard in Snelmaskermodus verminderd door
met donkergrijs te schilderen over de kop
(met Penseel
) en bij de voet een verloop
toe te passen (met Verloop
). In de
Standaardmodus is zoiets niet of nauwelijks
te bewerkstelligen.
In de Standaardmodus worden alle pixels die
meer dan 50% geselecteerd zijn, omsloten
door marcherende mieren. Wat minder dan
50% is geselecteerd, wordt door de mieren
genegeerd (D). Het is duidelijk dat deze selectieweergave beperkt is. In de Snelmasker
modus zijn de gedeeltelijke selecties wel
zichtbaar (E).

Snelmaskers en kanalen
Een selectie in standaard- ofsnelmaskermodus
wordt niet automatisch opgeslagen. Als
Photoshop wordt afgesloten is de selectie
verdwenen. Een snelmasker wordt wel tijdelijk weergegeven in het paneel Kanalen (met
de naam Snelmasker). Dit tijdelijke kanaal kan
worden omgezet naar een definitief alfa-
kanaal door het naar het pictogram voor
Nieuw kanaal
te slepen. Daarmee wordt

de selectie in het document bewaard. Zie
hoofdstuk 7 voor uitleg over kanalen.

Wetenswaardigheid
▸ Het robijnrode vlak kan voor problemen zorgen als de afbeelding
zelf roodtinten bevat. In dat geval
kun je de kleur wijzigen door te
dubbelklikken op
, waarna het
dialoogvenster Snelmaskeropties
verschijnt. Ook kun je er voor kiezen om niet de gemaskerde gebieden met een kleurvlak
te bedekken maar juist de geselecteerde gebieden.
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