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3D-effect Met vectoR

NexPress DryInk raised clear

Het creëren van 3D-effecten met Adobe Illustrator. 

Wanneer kunt u deze techniek gebruiken? Illustrator kan worden gebruikt om 

diverse vector elementen te creëren waardoor een foto of een illustratie wordt 

versterkt met een 3D-effect.

Aan de slag.

1.   Open een foto of illustratie in illustrator of creëer een nieuw ontwerp. (1)

2.   Plaats de foto of illustratie op de onderste laag. (deze laag zal later moeten 

worden verwijderd uit het uiteindelijke bestand) 

3.   Maak in een nieuwe laag een vector afbeelding door: 

 a. Het creëren of dupliceren van vector vormen.

 b. Het tekenen met behulp van de pen tool. 

 c.  Met behulp van het penseel of paintbrush gereedschap een met de 

hand getekende afbeelding te creëren.

4.   Maak vervolgens een nieuwe steunkleur aan (geen proces) in het stalen-

palet. Deze steunkleur moet exact de volgende naam hebben:  

NexPress DryInk raised clear (hoofdletter gevoelig) 

Stel de steunkleur in met de CMYK-waarden: 0 | 75 | 100 | 0 

5.   Selecteer de vector objecten die u een 3D-effect wilt geven. 

6.   Vul deze objecten met steunkleur ‘NexPress DryInk raised clear’. (tip: hoe 

voller de kleur hoe meer Dryink er wordt geprint, dus bij 10% voel je minder 

dan bij 100%)

7.   Verwijder de onderste laag met de foto of illustratie.

8.   Sla het bestand op als .ai of .eps (2)

9.   Zet de ‘Dryink’ illustratie in InDesign over de originele foto of illustratie 

(kopiëren, op plaats plakken) in een nieuwe laag.  Kies bij “Effecten” de optie 

‘vermenigvuldigen’ zodat de foto of illustratie niet wordt uitgespaard) (3)

10. Maak een PDF met de volgende instellingen. (klik hier)

NexPress DryInk raised clear
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3D-effect Met PIXelAfbeelDINgeN

Het creëren van 3D-effecten met Adobe Photoshop. 

Wanneer kunt u deze techniek gebruiken? Photoshop kan worden gebruikt om 

een 3D-effect te geven aan een foto d.m.v. een afbeelding om te zetten met 

diverse filters.

Aan de slag.

1.  Open een bestaande foto. (1)

2.    Plaats de foto op de onderste laag. (deze laag zal later moeten worden 

verwijderd uit het uiteindelijke bestand) 

3.  Kopieer de laag en maak deze de bovenste laag.

4.   Ga aan de slag met diverse filters en curves om je afbeelding zo aan te 

passen zodat je straks een gewenst effect krijgt. Zorg ervoor dat je het 

document hebt omgezet naar grijswaarden, omdat je alles uiteindelijk moet 

kunnen omzetten in monotoon. (tip: hoe voller de kleur hoe meer Dryink er 

wordt geprint, dus bij 10% voel je minder dan bij 100%)

5.    Wanneer je alles naar wens hebt gefilterd en aangepast ga je je document 

omzetten naar een monotoon kleur. Ga naar afbeelding>modus>duotoon>

monotoon. Stel de kleur in als CMYK: 0 | 75 | 100 | 0 en noem de kleur: 

NexPress DryInk raised clear (hoofdletter gevoelig) (2)

7.  Verwijder de onderste laag met de foto

7.  Sla het bestand op als .psd

8.   Zet de ‘Dryink’ foto in InDesign over de originele foto (kopiëren, op 

plaats plakken) in een nieuwe laag.  Als effect geef je ‘vermenigvuldigen’ / 

‘multiply’ aan. (zodat de foto niet wordt uitgespaard) (3)

9.  Maak een PDF met de volgende instellingen. (klik hier)
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Het creeëren van een matte spotvernis laag op uw drukwerk. 

Wanneer kunt u deze techniek het beste toepassen: Wanneer u een extra 

dimensie wilt geven aan uw drukwerk, kunt u d.m.v. het vernissen van bepaalde 

delen van het drukwerk een extra effect meegeven aan uw uiting.  

(Let op: Vernissen is een andere techniek dan SPOT UV lak, het resultaat van 

vernis is kwalitatief minder dan dat van SPOT UV)

1.   Open een bestaande foto of illustratie in illustrator of creëer een nieuw 

ontwerp. (1)

2.   Plaats de foto of illustratie op de onderste laag. (deze laag zal later moeten 

worden verwijderd uit het uiteindelijke bestand) 

3.   Maak in een nieuwe laag een vector afbeelding door: 

 a. Het creëren of dupliceren van vector vormen.

 b. Het tekenen met behulp van de pen tool. 

 c.  Met behulp van het penseel of paintbrush gereedschap een met de 

hand getekende afbeelding te creëren.

4.   Maak vervolgens een nieuwe steunkleur aan (geen proces) in het stalen-

palet. Deze steunkleur moet exact de volgende naam hebben:  

NexPress Dryink clear (hoofdletter gevoelig) (2) 

Stel de steunkleur in met de CMYK-waarden:100 | 50 | 0 | 0 

5.   Selecteer de vector objecten die u een mat spot effect wilt geven. 

6.   Geef ze de staal CurrentFifthColor’ mee.

7.    Verwijder de onderste laag met de foto of met de illustratie

8.   Sla het bestand op als .ai of .eps

9.   Zet de ‘Vernis’ illustratie in InDesign over de originele foto of illustratie 

(kopiëren, op plaats plakken) in een nieuwe laag.  Als effect geef je 

‘vermenigvuldigen’ / ‘multiply’ aan. (zodat de foto of illustratie niet wordt 

uitgespaard) (3)

10. Maak een PDF met de volgende instellingen. (klik hier)
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Het creeëren van een matte spotvernis laag op uw drukwerk. 

Wanneer kunt u deze techniek het beste toepassen: Wanneer u een extra 

dimensie wilt geven aan uw drukwerk, kunt u d.m.v. het vernissen van bepaalde 

delen van het drukwerk een extra effect meegeven aan uw uiting. 

(Let op: Vernissen is een andere techniek dan SPOT UV lak, het resultaat van 

vernis is kwalitatief minder dan dat van SPOT UV)

Aan de slag.

1.  Open een bestaande foto. (1)

2.    Plaats de foto op de onderste laag. (deze laag zal later moeten worden 

verwijderd uit het uiteindelijke bestand) 

3.  Kopieer de laag en maak deze de bovenste laag.

4.   Ga aan de slag met diverse filters en curves om je afbeelding zo aan te 

passen zodat je straks een gewenst effect krijgt. Zorg ervoor dat je het 

document hebt omgezet naar grijswaarden, omdat je alles uiteindelijk moet 

kunnen omzetten in monotoon. (tip: hoe voller de kleur hoe meer Dryink er 

wordt geprint, dus bij 10% voel je minder dan bij 100%)

5.    Wanneer je alles naar wens hebt gefilterd en aangepast ga je je document 

omzetten naar een monotoon kleur. Ga naar afbeelding>modus>duotoon>

monotoon. Stel de kleur in als CMYK: 100 | 50 | 0 | 0 en noem de kleur: 

NexPress Dryink clear (hoofdletter gevoelig) (2)

7.  Verwijder de onderste laag met de foto

7.  Sla het bestand op als .psd

8.   Zet de ‘Dryink’ foto in InDesign over de originele foto (kopiëren, op 

plaats plakken) in een nieuwe laag.  Als effect geef je ‘vermenigvuldigen’ / 

‘multiply’ aan. (zodat de foto niet wordt uitgespaard) (3)

9.  Maak een PDF met de volgende instellingen. (klik hier)
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U kunt er voor kiezen om de hele voorzijde/achterzijde van uw drukwerk all 

over te vernissen, zowel mat als glans.  In principe hoeft u daarvoor niets 

extra’s te doen in uw ontwerp; het hoeft alleen besproken te worden met de 

orderbegeleider tijdens de orderbespreking. 

Alleen wanneer niet het gehele drukwerk, maar slechts plaatselijk of op (een) 

enkele pagina(s) moet(en) worden gevernist (op dit moment alleen mogelijk in 

mat vernis) moet de procedure voor “Spotvernis” worden gevolgd.
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Het resultaat van het printen van uw eigengekozen huisstijl PMS kleur valt 

vaak tegen omdat de digitale drukpers deze kleurwaarde vaak niet kan halen. 

De Nexpress biedt dan uitkomst. Door middel van een vijfde kleur die in de 

machine gebruikt kan worden, kunt u uw PMS kleur vaak veel beter benaderen.

Het enige waar u zorg voor dient te dragen is dat alle PMS-onderdelen die 

exacte kleurnaam hebben; dus geen eigengekozen steunkleurnamen etc.

Ook is het van belang dat de naam van die onderdelen exact dezelfde suffix 

hebben; dus niet PANTONE 300 C en PANTONE 300 U door elkaar gebruiken.

Als alle onderdelen dezelfde (liefst uit de Pantone Solid Coated bibliotheek) 

hebben en als steunkleur gedefiniëerd zijn is de processkontrole voor de 

operator zonder problemen te sturen. De enige uitzonderingen zijn Metalic-

kleuren e.d. zoals zilver en goud.  

PANtoNe KleUReN
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