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Diepte en Snelmasker
De makkelijke manier
Door de achtergrond onscherp te maken krijg je meer diepte. Selecteer de achtergrond grofweg met een lasso. Doe dan Filter > Vervagen > Vage Lens. Dit filter simuleert heel goed een lens-onscherpte. Je kunt ook “Gaussiaans vervagen” toepassen, dat werkt simpel en snel, maar lijkt meer op een “vaseline”-effect. 

Maar nu moeilijker:
De achtergrond in de verte moet onscherper zijn dan de achtergrond die dichterbij is.
We moeten daarom een traploze verloop-selectie maken van de achtergrond, via een verlooptint in het snelmasker, en de voorgrondpersoon daar van afhalen met behulp van het Kanalenpalet. Op de selectie die overblijft passen we weer het “Vage lens”-filter toe.

Wat doet de Snelmasker-modus?
In de snelmasker-modus kun je met zwart en wit iets selecteren c.q. deselecteren. Je kunt penselen gebruiken, zacht of hard, maar ook alle andere gereedschappen waarmee je iets zwart of wit kan maken. Of grijs: wat je grijs maakt wordt maar half geselecteerd.
Met een accentkleur zie je wat je selecteert. Om die accentkleur te veranderen dubbelklik je op het snelmasker-ikoon in het gereedschappalet. Je kunt daar ook kiezen of de accentkleur doorzichtig is, en of je de selectie ziet of juist datgene wat je NIET selecteert
(bij dat laatste draait de werking van zwart en wit in het kanaal om).
Als je de snelmasker-modus weer verlaat dan zie je de selectie als “marching ants” en is een zwart penseel geen selectie-tool meer, maar weer een gewoon zwart penseel.

De achtergrond selecteren
Ga in het snelmasker [Q] en trek een verlooptint (gereedschap-palet [G]) van zwart naar wit (bovenin afstellen), van links naar rechts. Zoom uit [Ctrl-] en begin een eind (50%) buiten beeld, dan heb je aan de linkerkant toch nog 50% geselecteerd. Eindig aan de rechterkant, daar is nu 100% geselecteerd. Verlaat de snelmaskermodus [Q].

Selecties bewaren en laden 
Kies Selectie > Bewaar selectie. De selectie staat nu in het Kanalen-palet, noem het Kanaal 1. Je kunt een selectie snel laden door er in het Kanalen-palet met Control op te klikken. Draai eventueel de selectie om met Ctrl-Shift-I of tik Ctrl-I in het kanaal zelf.

De voorgrondpersoon selecteren
Doe dit bijvoorbeeld met een magnetische lasso. Gebruik geen doezel (check bovenin de afstelling van het lasso-gereedschap). Bewaar deze selectie, noem het Kanaal 2. 

Combineer de twee selecties
Je moet nu van Kanaal 1 de selectie van Kanaal 2 aftrekken. Selecteer eerst Kanaal 1 door er met Control op te klikken. Klik nu met Control en Alt op Kanaal 2. Je haalt nu  Kanaal 2 van Kanaal 1 af. Bij selecties betekent alt: eraf halen, en shift: erbij.

Pas het filter toe
Klik op het RGB-kanaal (de bovenste in het kanalen-palet) als die niet actief is. Nu kun je hierop een filter (zoals Vervagen > Lensonscherpte) toepassen.

