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Tips en trucs
1. Probeer altijd even de automatische belichting: Control-alt-L of 
Control-alt-shift-L: auto-contrast, respectievelijk mét en zónder auto-kleur. 
Je kan altijd terug met Control-Z en het vervolgens zelf handmatig doen met 
Control-L (levels) en Control-B (kleurbalans, evt. automatisch: Control-alt-B)
Nog beter: gebruik aanpassingslagen (in het lagenpalet; via het file_0.png

file_1.bin

 ikoon onderin).

2. Helderheid aanpassen van een stukje (bijv de lucht donkerder of het gezicht lichter) met de doordrukken- en tegenhouden-tool [O]. Stel ‘m af als een grote zachte kwast, sneltoetsen: [ en ] voor groter of  kleiner  { en } voor zachter of harder. Nu kan je bepaalde plekken iets lichter of donkerder maken. 
Een andere manier: maak een selectie met een gedoezelde lasso [L] en pas de levels aan  met Control-L (of met een file_2.png
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 aanpassingslaag, zie tip 1).

3. Storende elementen wegpoetsen (krassen, pukkels, maar bijv. ook complete personen of dingen weghalen). Doe dat met de stempel-tool [S], en/of de reparatie-tools, vlak boven de stempel-tool.

4. Diepte toevoegen: door de achtergrond onscherp te maken krijg je meer diepte. Selecteer de achtergrond met een lasso of via het snelmasker [Q]. Doe dan Filter > Blur > Lens blur. Dit filter simuleert heel goed een lens-onscherpte. Je kunt ook Gaussian blur toepassen, dat werkt simpel en snel maar minder perfect.

5. Foto's combineren: Bijvoorbeeld bij een groepsfoto, als de ene persoon goed staat op de ene foto, maar de andere persoon juist op de andere foto. Of die ene lucht is overbelicht, maar het landschap is juist weer beter.
	Selecteer het goede stukje ruim, en sleep het met de verplaats-tool naar de andere foto (knip-en-plak kan ook).
	Verfijn de selectie in de nieuwe laag en klik in het lagenpalet op het maskerikoon. Verf nu verder met een zwart en/of wit penseel in de maskerlaag voor finetuning.
Je kan in het masker ook selecties vullen met zwart of wit (shift-backspace voor de vuldialoog, alt-backspace=vul met voorgrond, ctrl-backspace=vul met achtergrond) 
	Vergroten, roteren en verplaatsen kan met transform [Control-T] 

Niveaus of kleuren aanpassen [Ctrl-L of Ctrl-B of beter: via aanpassingslagen].
 
6. Panoramafoto maken: plak meerdere foto's aan elkaar. Dit kan semi-automatisch via File > automate > photomerge. Of gebruik layers en maskers.

7. Uitsnedes maken [C]: “analoge” foto's zijn 2:3 (bijv. 10x15), maar digitale foto's zijn 3:4. De verhouding is dus anders. Bij sommige fotocentrales moet je daarom je foto's "croppen". Tip: stel de uitsnijtool af tot 10x15, dan is de verhouding meteen goed.

8. Beeld verscherpen: filter > sharpen > unsharp mask. Goede startsetting: amount 200, radius 1 a 2 pixel,  threshold 15. Wees voorzichtig, teveel sharpening is storend.

9. Rode ogen weghalen: met de rode-ogen tool, of anders met een kleine zachte zwarte brush die je op modus: color zet (in de eigenschappen).
10. Tik F voor een full-screen weergave (3 standen), en de Tab-toets om je paletten te verbergen (2 standen). Alle sneltoetsen en gereedschappen blijven gewoon werken. 

11. Bekijk je foto altijd even op 100% [Ctrl-alt-0] en beeldvullend [Ctrl-0].
100% is van belang om elke pixel te kunnen zien en om een goede indruk te krijgen van de kwaliteit. Hou de spatiebalk ingedrukt en sleep je muis om door het beeld te manoevreren.

12. Beeld aanbreien: 
- vergroot je canvas via Beeld > Canvasgrootte
- selecteer het blanco nieuwe stuk met een toverstaf
- verplaats dit naar het gevulde beeld
- sleep dit met de verplaatstool [V], hou shift en alt ingedrukt 
- Tik Ctr-T en dan rechtsklik > spiegelen
- Bijwerken met de stempeltool [S], eventueel half dekkend.

13. Beeld rechtzetten: Pak de meetlat (in het gereedschap, tweede van rechtsonder, klik lang op het pipet). Trek daarmee een lijn langs een stuk dat precies recht zou moeten zijn. Kies nu Beeld > Roteer Canvas > Eigen (arbitrary).

