
 

Versie 7 voor Windows

 

®

 

N A S L A G K A A R T

Voorvertoning in 
    standaardbrowser

(Ctrl + Alt + P)

Springen naar Photoshop
(Ctrl +      + M)

Adobe Online

Verplaatsen (V)
(M) Rechthoekig 

selectiekader

Toverstaf (W)

Segment(K)

Penseel (B)

Historiepenseel (Y)*

Verloop (G)*

Tegenhouden (O)†

Horizontale tekst (T)

Rechthoek (U)

Pipet (I)

Zoomen (Z)

Kleuren omwisselen (X)

Achtergrondkleur

Snelmaskermodus (Q)*

Aanvullende gereedschapsopties van ImageReady

Modus Volledig-scherm (F)

Springen naar ImageReady
(Ctrl +      + M)

(L) Lasso

(C) Uitsnijden†

(J) Retoucheerpenseel*

(S) Kloonstempel

(E) Gummetje

(R) Vervagen†

(A) Padselectie*

(P) Pen*

(N) Notities*

(H) Handje

Voorgrondkleur

(D) Standaardkleuren

(Q) Standaardmodus*

(F) Standaard 
schermmodus

(F) Modus Volledig-scherm 
met menubalk

Zichtbaarheid van segmenten 
in/uitschakelen (Q)

(Y) Voorbeelddocument

(A) Zichtbaarheid van afbeeldingen
met hyperlinks in/uitschakelen

Afgerond rechthoekig selectiekader§

Ovaal selectiekader

Selectiekader één rij
Selectiekader één kolom

Patroonstempel*

Reparatie*

Tovergummetje
Achtergrondgummetje*

Verscherpen†

Natte vinger†

Direct selecteren*

Pen voor vrije vorm*
Ankerpunt toevoegen*
Ankerpunt verwijderen*

Gesproken notitie*

Punt omzetten*

Veelhoeklasso
Magnetische lasso*

Segmentselectie

Tekeninghistorie*

Airbrush‡

Potlood (B) (Photoshop)

   (N) (ImageReady)

Radiaal verloop‡

Hoekverloop‡

Gespiegeld verloop‡

Emmertje†
Ruitverloop‡

Doordrukken†

Spons†

Verticale tekst*
Masker voor horizontale 
tekst*
Masker voor verticale tekst*

Afgeronde rechthoek

Lijn

Kleurenpipet*

Meetlat*

Ronde afbeelding met hyperlinks§

Veelhoekafbeelding 
met hyperlinks§

Afbeelding met hyperlinks 
selecteren§

Eigen vormen*

Ovaal
Veelhoek*

Rechthoekafbeelding 
met hyperlinks§

* Niet in ImageReady
† Op een andere plaats in de gereedschapset 
    van ImageReady
‡ Gereedschap verschijnt alleen in optiebalk
§ Alleen in ImageReady

 

Sneltoetsen voor werkbalk

 

• Druk op een sneltoets (tussen haakjes) om een gereedschap te selecteren

• Ctrl + Tab voor doorlopen geopende documenten

•

 

Alt 

 

+ klikken

 

 

 

+ gereedschap of  + sneltoets voor doorlopen verborgen 

gereedschappen (behalve 

 

  

 

  )

• Gereedschap selecteren en drukken op Enter markeert optiebalk

• Rechtermuisknop + klikken opent contextgevoelig menu

•  beperkt slepen of tekenen tot een rechte lijn of stappen van 45 graden

• Caps Lock geeft een nauwkeurig dradenkruis voor penselen weer

• Enter past een bewerking van de magnetische lasso toe*; 

Esc annuleert de bewerking

• / schakelt schild in of uit (alleen gereedschap Uitsnijden)



 

 Shift

 Toets

 

*Niet in ImageReady

 

§

 

Alleen ImageReady

 

Weergeven

 

†

 

Houd Ctrl ingedrukt om naar links (PgUp) of rechts (PgDn) te schuiven

 

Objecten selecteren en verplaatsen

 

†

 

Houd  ingedrukt om 10 pixels te verplaatsen

 

‡

 

Is van toepassing op vormgereedschappen

 

Tekenen

 

†

 

Houd  ingedrukt om de transparantie te behouden

 

RESULTAAT HANDELING

 

Plaatst afbeelding passend in venster Dubbelklik op  of Ctrl + Ø (nul)

100% vergroting Dubbelklik op  of Alt + Ctrl + Ø (nul)

Zoomt in of uit Ctrl +  of 

 of Ctrl + spatiebalk of Alt + spatiebalk

Past zoompercentage toe en houdt 
zoompercentagevenster geopend*

 + Enter in het palet Navigator

Zoomt in op een bepaald gebied van een 
afbeelding*

Ctrl + slepen over voorvertoning in het 
palet Navigator

 

RESULTAAT HANDELING

 

Schuift de afbeelding met het Handje op* Spatiebalk + slepen of slepen van 
weergavegebied in het palet Navigator

Schuift één scherm omhoog of omlaag PgUp of PgDn

 

†

 

Schuift 10 eenheden omhoog of omlaag  + PgUp of PgDn

 

†

 

Verplaatst weergave naar hoek linksboven 
of hoek rechtsonder

Home of End

Schakelt laagmasker in/uit als rubylith* |

 

RESULTAAT HANDELING

 

Verplaatst selectiekader tijdens selecteren

 

‡

 

Een selectiekadergereedschap (behalve 
één kolom en één rij) + slepen

Voegt aan selectie toe of trekt van selectie 
aftrekken

Een selectiegereedschap +  of 
Alt + slepen 

Doorsnijdt een selectie Een selectiegereedschap +  + Alt + slepen 

Beperkt selectiekader tot vierkant of cirkel 
(als geen andere selecties actief zijn)

 

‡

 

 + slepen

Sleept selectiekader uit middelpunt (als 
geen andere selecties actief zijn)

 

‡

 

Alt + slepen

Beperkt vorm en sleept selectiekader 
vanuit het middelpunt

 

‡

 

 + Alt + slepen

Ctrl (behalve wanneer  of 
een pengereedschap*, pad*, 
vormgereedschap*, segment, gereedschap 
voor rechthoekafbeelding met hyperlinks

 

§

 

, 
ronde afbeelding met hyperlinks

 

§

 

 of 
veelhoekafbeelding met hyperlinks

 

§ 

 

is 
geselecteerd)

 

RESULTAAT HANDELING

 

Schakelt over van  naar * Alt + slepen

Schakelt over van  naar * Alt + klikken

Verplaatst kopie van selectie  + Alt + slepen selectie

 

‡

 

Verplaatst het geselecteerde gebied 1 pixel Een selectie +     

 

†

 

Verplaatst selectie 1 pixel  +     

 

† ‡

 

Verplaatst laag 1 pixel wanneer er niets op 
de laag is geselecteerd

Ctrl +     

 

†

 

Vergroot/verkleint de detectiebreedte*  + , of 

Accepteert uitsnijden of sluit uitsnijden af + Enter of Esc

Maakt hoekmeting *  + Alt + slepen eindpunt 

Lijnt hulplijn magnetisch op 
liniaalstreepjes uit

 + slepen hulplijn

Schakelt oriëntatie van hulplijn in/uit Alt + slepen hulplijn

 

RESULTAAT HANDELING

 

Een tekengereedschap + Alt 
(of een vormgereedschap + Alt)

Selecteert achtergrondkleur  + Alt + klikken

*  + 

Verwijdert *   + Alt + klikken

Stelt dekking, tolerantie, sterkte of 
overbelichting voor tekenmodus in

Een teken- of bewerkgereedschap + 
cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 
4 en 5 snel achter elkaar = 45%) 
(Gebruik voor Airbrush  + cijfertoetsen)

Stelt vloeiing in voor tekenmodus Een willekeurig teken- of bewerkgereedschap 
+  + cijfertoetsen (bijv. 0 = 100%, 1 = 10%, 
4 en 5 snel achter elkaar = 45%) 
(Voor Airbrush  weglaten)

 

RESULTAAT HANDELING

 

Loopt door de overvloeimodi  + _ of 

Vult selectie/laag met voor- of 
achtergrondkleur

Alt + Backspace of Ctrl + Backspace

 

†

 

Vult vanuit historie* Alt + Ctrl + Backspace

 

†

 

Geeft dialoogvenster Opvulling weer  + Backspace

Transparante pixels vergrendelen/
ontgrendelen

/

Verbindt punten met een rechte lijn Een tekengereedschap +  + klikken



 

 Shift

 Toets

 

*Niet in ImageReady

 

§

 

Alleen ImageReady

 

Bewerken

 

†

 

Houd Alt ingedrukt om 10x te verkleinen/vergroten

 

††

 

Houd Ctrl ingedrukt om 10x te verkleinen/vergroten

 

Pad bewerken*

Segmenteren en optimaliseren

 

RESULTAAT HANDELING

 

Verplaatst tekst in afbeelding Ctrl + slepen van tekst wanneer tekstlaag is 
geselecteerd

Lijnt links, in het midden of rechts uit*

 

 

 

+  + Ctrl + L, C of R

Lijnt boven, in het midden of onder uit*  +  + Ctrl + L, C of R

Selecteert 1 teken links/rechts of 1 regel 
omlaag/omhoog of 1 woord links/rechts

 +     of 
 + Ctrl +  

Selecteert tekens vanaf het invoegpunt tot 
waar u met de muis klikt

 + klikken

Verplaatst 1 teken naar links/rechts, 1 regel 
omlaag/omhoog of 1 woord naar links/rechts

 ,   of Ctrl +  

Bepaalt nieuwe oorsprong over bestaande 
tekst

 + klikken of klikken + slepen

Selecteert woord, regel, alinea of hele tekst Klik twee keer, drie keer, vier keer of vijf keer

Toont/verbergt selectie van geselecteerde tekst Ctrl + H

Schakelt Onderstrepen in/uit*  + Ctrl + U

Schakelt Doorhalen in/uit*  + Ctrl + /

Schakelt Alle hoofdletters in/uit*  + Ctrl + K

Schakelt Kleine hoofdletters in/uit*  + Ctrl + H

Schakelt Superscript in/uit*  + Ctrl + +

 

RESULTAAT HANDELING

 

Schakelt Subscript in/uit*  + Alt + Ctrl + +

Kiest 100% horizontale schaal*  + Ctrl + X

Kiest 100% verticale schaal*  + Alt + Ctrl + X

Kiest Automatische regelafstand*  + Alt + Ctrl + A

Kiest 0 voor bijhouden*  + Ctrl + Q

Vult alinea uit, laatste regel wordt links 
uitgelijnd*

 + Ctrl + J

Vult alinea uit, laatste regel wordt geforceerd*  + Ctrl + F

Schakelt woordafbreking van alinea in/uit*  + Alt + Ctrl + H

Schakelt composer enkele regel/alle regels 
in/uit*

 + Alt + Ctrl + T

Vergroot/verkleint de grootte van de 
geselecteerde tekst met 2 punten/pixels

 + Ctrl + < >

 

†

 

Vergroot/verkleint regelafstand met 
2 punten/pixels

Alt +  

 

††

 

Vergroot/verkleint de basislijnverschuiving 
met 2 punten/pixels

 + Alt +  

 

††

 

Vergroot/verkleint tekenspatiëring/
tekstspatiëring met 20/1000 ems

Alt +  

 

††

 

RESULTAAT HANDELING

 

Selecteert meerdere ankerpunten +  + klikken

Selecteert gehele pad  + Alt + klikken

Dupliceert een pad (werkt met alle 
pengereedschappen)

 + Alt + Ctrl + slepen

Schakelt over van     of  
naar 

Ctrl

Schakelt over van  naar  boven een pad Alt

 

RESULTAAT HANDELING

 

Schakelt over van  naar  wanneer de 
aanwijzer op een ankerpunt of 
richtingspunt staat

Alt + Ctrl

Schakelt over van  of  naar  
wanneer aanwijzer op een ankerpunt of 
richtingspunt staat

Alt

Sluit pad + dubbelklikken

Sluit pad met rechte-lijnsegment  + Alt + dubbelklikken

 

RESULTAAT HANDELING

 

Schakelt browserdithering in of uit voor 
geselecteerd afbeeldingsdeelvenster in de 
weergave Geoptimaliseerd

 

§

 

 + Ctrl + Y

Bladert door voorvertoningen van gamma 
in geselecteerd afbeeldingsdeelvenster

 

§

 

Alt + Ctrl + Y

Schakelt tussen de vensters 
Geoptimaliseerd/2-maal tonen/4-maal 
tonen/Origineel

 

§

 

Ctrl + Y

Schakelt tussen de gereedschappen 
Segment en Segmentselectie

Ctrl

 

RESULTAAT HANDELING

 

Tekent een vierkant segment  + slepen

Tekent vanuit het midden naar buiten Alt + slepen

Tekent een vierkant segment vanuit het 
midden naar buiten

Alt +  + slepen

Plaatst segment opnieuw tijdens maken 
van segment

Spatiebalk + slepen

Opent contextgevoelig menu Rechtermuisknop op segment



 

 Shift

 Toets

 

*Niet in ImageReady

 

§

 

Alleen ImageReady

 

Palet Historie

 

A. Stelt bron in voor historiepenseel*
B. Opname*; 

dubbelklikken op opname om te hernoemen
C. Staten van afbeelding, van de eerste 

tot de meest recente; 
 + Ctrl + Z stapt vooruit; 

Alt + Ctrl + Z stapt achteruit*; 
Alt + klikken dupliceert elke status behalve de 
huidige status*

D. Schuifregelaar verplaatst selectie tussen 
staten

E. Maakt nieuw document van een huidige staat 
of opname*

 

Alleen ImageReady

 

F. Ongedaan maken
G. Opnieuw

 

Andere sneltoetsen voor historie

 

• Alt + Historie wissen (in het menu Historie) 
verwijdert de historie permanent (geen 
Ongedaan maken)*

ED

A

C

B

F G

 

Palet Paden*

 

• Padnaam:  + Ctrl + klikken voegt pad toe 
aan selectie; 
Ctrl + Alt + klikken trekt pad van selectie af; 

 + Alt + Ctrl + klikken behoudt doorsnede 
van pad als een selectie; 

 + Ctrl + H verbergt pad
• Alt + klikken op knop Pad vullen met 

voorgrondkleur stelt opties in
• Alt + klikken op knop Pad omlijnen met penseel 

stelt opties in
• Alt + klikken op knop Pad laden als selectie stelt 

opties in
• Alt + klikken op knop Werkpad maken van 

selectie stelt opties in

 

Palet Kanalen*

 

• Alt + klikken op knop Selectie opslaan als kanaal 
stelt opties in

• Ctrl + klikken op knop Nieuw kanaal maakt 
nieuw steunkleurkanaal

•  + klikken op kleurkanaal selecteert/
deselecteert in selectie van meerdere 
kleurkanalen

•  + klikken op alfakanaal selecteert/
deselecteert alfakanaal en toont/verbergt als 
een Snelmasker

• Dubbelklikken op miniatuur alfakanaal geeft 
kanaalopties weer

• ~ geeft samenstelling weer
• Ctrl + ~ selecteert samenstelling

 

Palet Handelingen

 

A. Schakelt in/uit*
B. Schakelt handeling in/uit
C. Schakelt opdracht in/uit; 

Alt + klikken schakelt huidige opdracht in en 
alle andere opdrachten uit*

D. Schakelt breekpunt in/uit; 
Alt + klikken schakelt huidig breekpunt in, en 
schakelt alle andere breekpunten uit in een 
handeling*

E. Alt + dubbelklikken verandert 
handelingsopties

F. Toont/verbergt inhoud; 
Ctrl + dubbelklikken speelt de volledige 
handeling af; 
Alt + klikken vouwt alle onderdelen van een 
handeling in of uit

 

†

 

G. Dubbelklikken op set of handeling opent het 
dialoogvenster Opties

H. Stopt handeling
I. Neemt handeling op
J. Speelt handeling af; 

Ctrl + klikken speelt een opdracht af
K. Maakt nieuwe set*

A
E

G

F

C

B

D

H I J LK

 

L. Maakt nieuwe handeling en start de opname; 
Alt + klikken maakt opname van nieuwe 
handelingen zonder bevestiging

 

Andere sneltoetsen voor 
handelingen

 

• F9 toont/verbergt palet
•  + klikken selecteert niet-opeenvolgende 

items van dezelfde soort*
• Ctrl + klikken selecteert opeenvolgende items 

van dezelfde soort*

 

Bestandenbrowser*

 

•  + Ctrl +O opent Bestandenbrowser
•  gaat een map (in mapweergave) of een rij 

omhoog
•  gaat een map (in mapweergave) of een rij 

omlaag
• Ctrl +  gaat een niveau (in mapweergave) 

omhoog
• Ctrl +  gaat een niveau (in mapweergave) 

omlaag
•  gaat één item naar links
•  gaat één item naar rechts
• Met Tab gaat u naar het volgende deelvenster
• Met Home gaat u naar het eerste item

• Met End gaat u naar het laatste item
• Met F2 hernoemt u een item
• Met Enter hernoemt u een bestand
• Met Backspace gaat u een niveau omhoog
• Met F5 vernieuwt u boomstructuur- en 

miniatuurdeelvensters
• Ctrl + klikken voegt toe aan de selectie 

(niet-opeenvolgend)
•  +  of  voegt een item toe aan de 

selectie
• Alt +  voor linksom roteren
• Return of dubbelklikken opent een bestand of 

sluit de Bestandenbrowser in het palettenvak
• Alt + Return of Alt + dubbelklikken opent een 

bestand en houdt de Bestandenbrowser open

 

Palet Penselen

 

• Alt + klikken op penseel verwijdert penseel*
• Dubbelklikken op penseel voor hernoemen 

penseel*
• , of  vergroot/verkleint penseelgrootte*
•  + , of  vergroot/verkleint zachtheid/

hardheid van penseel in stappen van 25%*
•  + ¨ of * selecteert eerste/laatste penseel

 

§

 

• ¨ of * selecteert vorige/volgende penseel

 

§

 

Palet Stalen

 

• Klikken in leeg gebied van het palet maakt een 
nieuwe staal van voorgrondkleur*

• Ctrl + klikken op staal selecteert 
achtergrondkleur*

• Alt + klikken op staal verwijdert kleur
•  + klikken op een tweede kleur selecteert 

meerdere opeenvolgende kleuren

 

§

 

• Ctrl + klikken op meerdere kleuren selecteert 
meerdere niet-opeenvolgende kleuren

 

§

 

Palet Kleur

 

• F6 toont/verbergt palet
• Alt + klikken op kleur op kleurenbalk 

selecteert achtergrondkleur
• Klikken met de rechtermuisknop op de 

kleurenbalk opent het menu Kleurenbalk
•  + klikken op de kleurenbalk doorloopt de 

kleurkeuzen

 

Palet Info

 

• F8 toont/verbergt palet
• Klikken op pictogram Pipet  verandert 

kleur Info modi*
• Klikken op pictogram van dradenkruis  

verandert maateenheden*



 

*Niet in ImageReady

 

§

 

Alleen ImageReady

 Shift

 Toets

 

U. Maakt nieuwe lege laag; 
Alt + klikken maakt nieuwe lege laag met 
dialoogvenster; 
Ctrl + klikken maakt nieuwe laag onder 
doellaag

 

Sneltoetsen in het menu Laag

 

• Alt + Verenigen; omlaag laag kopieert 
huidige laag naar onderliggende laag

• Alt + Verenigen; zichtbaar kopieert alle 
zichtbare lagen naar actieve laag

• Alt + Verenigen; gekoppeld kopieert alle 
zichtbare gekoppelde lagen naar de actieve 
laag

 

Andere sneltoetsen voor lagen

 

• Ctrl + klikken op laagminiatuur om 
laagtransparantie als selectie te laden

•  + Alt + , of  activeert onderste/
bovenste laag

• Alt + , of  selecteert volgende laag 
omlaag/omhoog

• Ctrl + , of  verplaatst doellaag omlaag/
omhoog

•  + Alt + Ctrl + E verenigt een kopie van 
alle zichtbare lagen in de doellaag

• Ctrl + E verenigt naar omlaag
•  + Ctrl + E verenigt zichtbare lagen
•  + Ctrl + * of  brengt doellaag naar 

achteren/voren (of plaatst doellaag voor- of 
achter aan in de set)

• Klikken met rechtermuisknop op laagset voor 
eigenschappen van laagset

•  + Alt + P voor bladeren door 
overvloeimodi voor laagset

 

Palet Lagen

 

A. Vergrendelopties voor laag (van links naar rechts); 
Transparantie, Afbeelding, Positie, Alles; 
/ (slash) schakelt vergrendelingstransparantie 
voor doellaag of laatst toegepaste vergrendeling 
in/uit

B. Koppelt/ontkoppelt naar/van doellaag
C. Geeft actieve tekenlaag aan (penseelpictogram 

als laagafbeelding actief is, maskerpictogram 
als laagmasker actief is)

D. Toont/verbergt laag of laagset; 
Alt + klikken wisselt af tussen: alleen deze laag/
laagset of alle lagen of laagsets weergeven

E. Dubbelklikken om effect-/stijlopties van laag te 
bewerken; 
Alt + dubbelklikken verbergt effect/stijl; 

 + slepen van effect/stijl naar andere laag/
bestand om effect aan de doellaagset toe te 
voegen; 
Alt + slepen van effect/stijl naar een andere 
laag/bestand om effect te kopiëren en stijl van 
doellaag te vervangen; 

 + Alt + slepen effect/stijl naar een andere 
laag/bestand om effect te kopiëren naar set van 
doellaag

F. Toont/verbergt inhoud; 
Alt + klikken toont/verbergt alle lagen en effecten

G. Wijst uitkniplaag aan
H. Dubbelklikken om laagstijl te bewerken
I. Laagset
J. Koppelt/ontkoppelt laag aan/van laagmasker 

of vectormasker
K. Alt + klikken schakelt vectormasker in/uit
L. Dubbelklikken opent dialoogvenster Opties 

voor weergave van laagmasker; 
 + klikken schakelt laagmasker in/uit;

| of  + Alt + klikken schakelt rubylith-
modus voor laagmasker in/uit;
Alt + klikken schakelt laagmasker/
samengestelde afbeelding in/uit

M. Dubbelklikken selecteert alle tekst; 
en selecteert tekstgereedschap tijdelijk

N. Geeft nieuwe laag of aanpassingslaag aan
O. Alt + klikken groepeert met/degroepeert van 

vorige laag
P. Dubbelklikken om laagstijl te hernoemen
Q. Maakt laagstijl
R. Maakt laagmasker dat alles/selectie toont;

Alt + klikken voor masker dat alles/selectie 
verbergt;
Ctrl + klikken voor vectormasker dat 
alles/selectie toont; 
Alt + Ctrl + klikken voor vectormasker dat 
alles/selectie verbergt

S. Maakt een nieuwe laagset; 
Ctrl + klikken maakt nieuwe laagset onder 
huidige laag/laagset; 
Alt + klikken maakt nieuwe laagset met 
dialoogvenster

T. Maakt nieuwe opvul-/aanpassingslaag*

A

I

K

E

O

P

M

L

JB

C

E

F

G

H

Q R S T U

D

N

 

(alleen Extraheren*)

 

• Alt schakelt tussen Randmarkering en Gummetje 
• Ctrl met geselecteerde Randmarkering schakelt 

Slim markeren in/uit 
• Alt + Delete verwijdert huidige markering; 

Ctrl + Delete markeert de hele afbeelding 
•  + klikken met geselecteerde 

vulgereedschap vult voorgrondgebied en geeft 
voorvertoning van extractie 

• Ctrl + slepen verplaatst masker wanneer 
gereedschap Randen corrigeren is geselecteerd 

• Alt + slepen voegt dekking toe wanneer het 
gereedschap Overbodig verwijderen is geselecteerd

• X schakelt weergave van menuopties in 
voorvertoning in/uit tussen Origineel en 
Geëxtraheerd; 

 + X schakelt gereedschappen Overbodig 
verwijderen en Randen corrigeren vóór 
voorvertoning in

• F doorloopt het menu Beeld in de voorvertoning 
van boven naar beneden; 

 + F doorloopt van beneden naar boven 
•   in tekstvak Penseelgrootte wordt 

penseelgrootte met 1 vergroot/verkleind; 
  met schuifregelaar Penseelgrootte wordt 

toename/afname van penseelgrootte met 
1 weergegeven; 
Houd  ingedrukt om 10x te vergroten/verkleinen

 

(alleen Uitvloeien)

 

• Alt + gereedschap keert de richting van 
gereedschappen Pixels verschuiven en Reflectie om 

• Alt + slepen in voorvertoning met gereedschap 
Reconstrueren, Vervangen, geselecteerde 
modus Ampliverdraaien of Gelijkaardig, test de 
vervorming voortdurend 

•   in de tekstvakken Penseelgrootte en Druk 
vergroot/verkleint de penseeldruk met 1; 

  met Penseelgrootte en 
Drukschuifregelaar wordt toename/afname van 
penseeldruk met 1 weergegeven; 
Houd  ingedrukt om 10x te vergroten/verkleinen

• Ctrl + Z om laatste stap opnieuw uit te voeren

 

(alleen Patroonmaker*)

 

• Ctrl + D verwijdert huidige selectie
• Ctrl + Z maakt verplaatsen selectie ongedaan
• Ctrl + G genereert of genereert opnieuw
• Alt +   + selecteren maakt doorsnede met 

huidige selectie
• X wisselt weergave af tussen: oorspronkelijk/

gegenereerd patroon
• Home gaat naar eerste tegel in Tegelhistorie
• End gaat naar laatste tegel in Tegelhistorie
• , PgUp gaat naar vorige tegel in Tegelhistorie 

, PgDn gaat naar volgende tegel in 
Tegelhistorie

• Delete verwijdert huidige tegel uit Tegelhistorie
• , , ,  verschuift selectie bij 

weergeven van origineel
•  + , ,  of  vergroot verschuiving 

van selectie bij weergeven van origineel

 

Gereedschapset 
Extraheren*

Gereedschapset Uitvloeien

Gereedschapset 
Patroonmaker*

 

Sneltoetsen voor Extraheren*, 
Uitvloeien en Patroonmaker*

 

• Druk op een sneltoets (tussen haakjes) om 
een gereedschap te selecteren

• Tab doorloopt de instellingen aan 
rechterkant vanaf boven; 

 + Tab doorloopt de instellingen aan 
rechterkant vanaf onder

• Spatiebalk activeert tijdelijk gereedschap 
Handje

• Alt wijzigt Annuleren in Herstellen 

 

(Extraheren* en Uitvloeien)

 

• , of  verkleint of vergroot penseelgrootte 

 

(Extraheren* en Patroonmaker*)

 

• Ctrl + 0 maakt passend in venster 
• Ctrl + spatiebalk selecteert tijdelijk 

gereedschap Inzoomen
• Alt + spatiebalk selecteert gereedschap 

Uitzoomen

Randmarkering (B)

Vullen (G)

Gummetje (E)

Pipet (I)

Overbodig verwijderen (C)

Randen corrigeren (T)

Zoomen (Z)

Handje (H)

Verdraaien (W)
Turbulentie (A)

Kronkel - met de klok mee (R)
Kronkel - tegen de klok in (L)

Plooien (P)

Zwellen (B)

Pixels verschuiven (S)

Reflectie (M)

Reconstrueren (E)

Bevriezen (F)
Ontdooien (T)

Zoomen (Z)
Handje (H)

Rechthoekig selectiekader (M)

Zoomen (Z)

Handje (H)



 

 Shift

 Toets

 

*Niet in ImageReady

 

§

 

Alleen ImageReady

 

ImageReady Palet Animatie

 

Sneltoetsen voor kaders

 

•  + klikken op tweede kader selecteert/
deselecteert meerdere opeenvolgende kaders

• Ctrl + klikken op meerdere kaders selecteert/
deselecteert meerdere niet-opeenvolgende 
kaders

•  + Alt + plakken van kaders vervangt 
doelkader door gekopieerde kaders

•  + Ctrl + - slepen verplaatst inhoud van 
geselecteerde laag in alle geselecteerde 
animatiekaders

• Alt + plakken kader geeft de meest recente 
geselecteerde schermoptie en slaat het 
dialoogvenster over

 

ImageReady 
Palet Kleurentabel

 

• Alt + klikken op staal selecteert achtergrondkleur
•  + klikken op tweede staal selecteert 

meerdere opeenvolgende kleuren; kleur waarop 
het laatst is geklikt, wordt voorgrondkleur

• Ctrl + klikken op meerdere stalen selecteert 
meerdere niet-opeenvolgende kleuren; kleur 
waarop het laatst is geklikt wordt voorgrondkleur

• Alt + klikken op knop Nieuwe kleur of slepen van 
kleurbenadering uit palet Gereedschap naar 
kleurtabel voegt de huidige achtergrondkleur toe

• Ctrl + klikken op knop Nieuwe kleur of slepen 
van kleurbenadering uit palet Gereedschap naar 
knop Nieuwe kleur voegt voorgrondkleur in en 
maakt aangepast palet

 

Algemene sneltoetsen voor 
paletten

 

A. Vouwt palet uit/samen

 

§

 

B. Dubbelklikken om palet samen of uit te vouwen
C. Klikken om palet samen of uit te vouwen 

(behalve palet Lagen)
D. Ctrl + klikken op miniatuur laadt als selectie; 

 + Ctrl + klikken op miniatuur voegt toe aan 
huidige selectie; 
Alt + Ctrl + klikken op miniatuur trekt af van 
huidige selectie; 

 + Alt + Ctrl + klikken maakt doorsnede 
met huidige selectie

E. Maakt nieuwe laag, stijl, staal, handeling, 
voorinstelling gereedschap*, kanaal*, pad*, 
penseel*, kleurentabel

 

§

 

, rollover

 

§

 

 of animatie

 

§

 

; 
Alt + klikken stelt opties in

ED F

BA C
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Palet Rollovers ImageReady

 

A. Geeft normale staat aan
B. Geeft afbeelding met hyperlinks aan; 

Dubbelklikken op afbeelding met hyperlinks 
voor bewerken naam en weergeven palet 
Afbeelding met hyperlinks

C. Geeft rolloverstaat aan; 
Dubbelklikken op rolloverstaat voor bewerken 
muishandeling

D. Toont/verbergt rolloverstaten of animatiekaders
E. Geeft afbeeldingssegment aan; 

Dubbelklikken op segment voor bewerken 
naam en weergeven van palet Segment

F. Geeft animatiekader aan; 
Dubbelklikken op kader voor weergeven van 
palet Animatie

G. Opent paletmenu Rollovers om opties voor 
weergeven animatiekaders in te schakelen

H. Geeft een op laag gebaseerd segment of 
afbeelding met hyperlinks aan

I. Geeft staat aan met bewegende kaders; 
Klikken op rechtermuisknop schakelt 
zichtbaarheid van kaders in of uit 

J. Maakt animatiekader (verschijnt als Inclusief 
animatiekaders is geselecteerd in paletopties)

H

G

I

B

C

A

E

D

F

J K L

 

K. Maakt rollover voor op laag gebaseerd segment; 
+ klikken voor rollover met op laag 

gebaseerde afbeelding met hyperlinks
L. Maakt nieuwe rolloverstaat

 

Palet Lagen ImageReady

 

A. Selecteert vorige kader in animatie

B. Selecteert volgende kader in animatie

C. Past wijzigingen in laagpositie toe op alle staten 
in rollover en op alle kaders in een animatie

D. Past wijzigingen in laagzichtbaarheid toe op alle 
staten in rollover en op alle kaders in een animatie

E. Past wijzigingen in laagstijl toe op alle staten in 
rollover en op alle kaders in een animatie

D E CBA

 

F. Verwijdert geselecteerde laag, stijl, staal, 
handeling, voorinstelling gereedschap*, 
kanaal*, pad*, penseel*, bestandenbrowser*, 
historiestaat*, kleurentabel

 

§

 

, rollover

 

§

 

 of 
animatie; 
Alt + klikken verwijdert zonder bevestiging

 

Andere algemene sneltoetsen 
voor paletten

 

• Tab toont/verbergt alle paletten
•  + Tab toont/verbergt alle paletten behalve 

de gereedschapset en de optiebalk*

 

Overvloeimodus 

 

Alle sneltoetsen zijn  + Alt + de letter

 

Andere paletsneltoetsen van de 
Overvloeimodus

 

•  +  + Alt + D voor minder verzadiging*
•  +  + Alt + S voor verzadigen*
•   +  + Alt + S voor tegenhouden/

doordrukken van schaduwen*
•   +  + Alt + M voor tegenhouden/

doordrukken van middentonen*
•   +  + Alt + H voor tegenhouden/

doordrukken van hoge lichten*
•  + Alt + L stelt overvloeimodus in op 

Drempel voor bitmapafbeeldingen, op Normaal 
voor alle andere afbeeldingen*

K

N

Q
I

S

F

M

X

T

Y

R

A

W

V

Z

H

J

O

G

E

U

C

B

D

 

Transformatie van selecties, 
selectiegrenzen en paden

 

• Alt transformeert vanuit het midden of spiegelt
•  beperkt
• Ctrl vervormt

 

• Enter past toe
• Ctrl +  of Esc annuleert
• Alt + Ctrl + T maakt een vrije transformatie met 

dubbele gegevens
•   + Alt + Ctrl + T transformeert opnieuw met 

dubbele gegevens


