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Recht maken 

De veranderingen in Picasa 3.6 en 3.8 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn 
er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Intro Picasa 3.6NL en Intro Picasa 3.8NL.  
 
Dezelfde foto die ik heb gebruikt in het stukje over bijsnijden stond oorspronkelijk behoorlijk 
scheef en dat is gek genoeg bij bijna elke foto wel een beetje het geval. Dus recht maken is 
samen met bijsnijden de meest belangrijke fotocorrectie en altijd in die volgorde.  
 
Opmerking : je moet “recht maken” (“rechtzetten” zou duidelijker zijn) niet verwarren met het 
rechtop zetten van gekantelde foto’s– dat doe je met de kromme pijtjes onderaan.  
 
In het bibliotheekvenster van Picasa klik je dan 2x op de betreffende foto. Je komt dan in het 
bewerkingsvenster terecht zoals hieronder:  
 

 
 
Klik daarom in het linker paneeltje op de rood omcirkelde knop Recht maken. Dan verschijnt 
er een raster over de foto zodat je precies weet wat horizontaal en verticaal is:  
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Vervolgens sleep je met de muis het knopje onderaan voorzichtig naar links of naar rechts. 
Je ziet dan direct dat de foto meedraait en als je tevreden bent (vaak is de instelling een 
compromis) klik je op de knop Apply (pas vanaf Picasa 3.6 vertaald in Toepassen).  
 
Opmerking: het bijzondere van Picasa is dat je na deze correctie geen scheve randen over-
houdt die je daarna weg moet snijden en dat het oorspronkelijke aantal pixels bewaard blijft. 
 
Daarna worden alle knopjes in het linker paneel weer zichtbaar en kun je verder met andere 
correcties zoals bijsnijden, contrast, helderheid, kleur en eventueel scherpte nodig zijn, maar 
daarover gaan andere stukjes in deze snelgids.  
 
Opmerking 1: deze hoekcorrectie veroorzaakt een geringe onscherpte. Die kun je echter 
compenseren door daarna een lichte verscherping toe te passen. Zie Scherper maken.  
 
Opmerking 2: zoals altijd zie dan links dat je de laatst uitgevoerde correctie ongedaan kunt 
maken en omdat je niets hoeft op te slaan, kan dat in de toekomst ook nog. Zie Opslaan.  
 
Als je met deze foto klaar bent, kun je via de pijltjes boven de foto meteen door naar de 
volgende of naar de vorige foto. Of via de knop linksboven Terug naar (de) bibliotheek.  
 
In de Picasa handleiding vind je meer informatie bij Corrigeren en bij Recht maken.  
 
Opmerking: deze correctie is ook beschikbaar in Picnik: zie Picnik via Picasa.  


