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Een 2D afbeelding printen in 3D  -  Deel 2: Van foto naar lithophane 
 

Inleiding 
 

Een lithophane (lithofaan / doorlichtplaatje) is traditioneel een driedimensionale afbeelding 
die in een dun, doorschijnend materiaal (veelal porselein) is gegraveerd of gegoten. Dit kan 
alleen goed worden bekeken wanneer er van achter licht doorheen schijnt. Ook was het 
vroeger soms een grote “dia” die i.p.v. vitrage voor het raam van de woonkamer werd 
gehangen tegen inkijk. Soms ook op een standaard voor een venster geplaatst, of toegepast als 
bijvoorbeeld een lampenkap. 
Zie voor veel informatie: https://www.luikerwaal.com/lithofanen1_nl.htm en het vervolg: 
https://www.luikerwaal.com/lithofanen2_nl.htm 
Het is al een oud procédé, maar aan het eind van dat aardige verhaal staat: “Tegenwoordig 
wordt voor het maken van een lithofaan meestal een 3D-printer gebruikt.” 
En dat is waar dit Deel 2 over gaat.  
Deel 1 van deze handleiding had betrekking op “zuivere” zwart/wit plaatjes zonder grijstinten, 
dus geen foto’s. 
Maar in dit Deel 2 volgt een handleiding voor 3D prints van foto’s. 
De mate van zwart in de foto wordt daarbij omgezet in dikte. Er ontstaat daardoor, vooral als 
je er onder de juiste hoek doorheen kijkt, een bijzonder “3D-effect”. 
Ook dit verhaal is gebaseerd op Cura 15.04.6. 
 

Gebruik als filament bij het printen bij voorkeur een lichte kleur (imitatie van porselein?). 
Ik deed het met zowel geel als wit PLA van Real, en met ”warm-wit” PLA+ van eSun. 
Ik heb nog niet gewerkt met doorzichtig filament, maar waarschijnlijk zijn daarmee ook 
aardige resultaten te bereiken. 
 

We gaan weer uit van een JPG of een BMP bestand (in de volgende voorbeelden steeds JPG) .  
 
 

D.1 Voorbereiding van de foto 
Voor een eerste experiment niet nodig, maar  overweeg vooraf in het fotobewerkings-
programma het aantal grijstinten aan te passen aan de toekomstige 3D print: 
 

 

Dit is het meest 
duidelijk aan de hand 
van een voorbeeld 
(hier in 
PaintShopPro): 
 
Stel we willen de 3D 
print 2 mm dik 
maken met een 
laaghoogte van 0,1 
mm. 
Dan hebben we dus 
20 grijstinten 
beschikbaar. 
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Voorbereiding van de foto m.b.v. fotobewerkingsprogramma (ik gebruikte het bejaarde 
PaintShopPro 7): 

 Optioneel: Maak de oorspronkelijke kleurenfoto desgewenst zwart/wit en pas het aantal 
grijstinten aan. 

 Pas zo nodig helderheid en contrast aan. Diverse aanwijzingen worden in dit filmpje 
gegeven vanaf 18:40: https://www.youtube.com/watch?v=KRdMwuBQQ0U 
In het kort: probeer ervoor te zorgen dat er overal structuur zit; zowel in het wit, als in het 
zwart, maar zonder dat het “te wild” wordt. 

 Teken eventueel een zwart kader om de foto (zie F.2). 

 Sla dit resultaat op als JPG. 
 
D.2  Start CURA 15.04.6. 
 
D.3 Open in Cura het jpg bestand. 
 
 
 

Intermezzo: het menu “Convert image” 

 
De foto 

 
 

Opzettelijk is t.b.v. het plaatje 
hiernaast de “Height” idioot 
groot (150 mm !) gekozen 

 
“preview”  in Cura 

Daardoor is duidelijk te zien hoe de afdruk lijkt te worden opgebouwd uit verticale “naalden”. 
De hoogte van die “naalden” bepaalt uiteindelijk de mate van doorzichtigheid. 

 
 
 

Maar nu gaan we serieus aan de gang met deze foto: 
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VOORBEELD  1 – Zeiljacht “Halcyon” op het Kieler Kanaal 
(Bron: https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:231974/#forward ) 
 
D.4 In het menu van Cura “Convert image” koos ik de volgende instellingen: 

  

 

Instellingen voor dit voorbeeld: 

Height (2 mm) wordt de “netto” dikte. 

Base (0,2 mm)is de dikte van de “grondlaag” 
die Cura er onder legt. 
Deze dikte bepaalt dus hoe doorzichtig de echt 
witte delen worden.  

De X- en de Y-maat (Width resp. Depth) zijn 
gekoppeld. Hier is dus alleen de waarde 70 
voor Width ingevuld. 

Kies Darker is higher. Anders wordt het 
beeld negatief. 

Voor deze foto met grijstinten gebruikte ik 
Light smoothing. 

Opmerking: Voor “Width” koos ik inderdaad 70 mm, maar het lukte me vaak niet (maar soms 

ook wel ) om “Width” resp. “Depth” precies op een ronde waarde in te stellen. Oorzaak 
vooralsnog onbekend. Dit is in de praktijk geen probleem. Maar wel even opletten, want het 
reageert, althans bij mij, wat vreemd. 

 

D.5  
Na “OK” opent deze foto zó in 
Cura. 

 

 
D.6 Ik gebruikte in dit voorbeeld de volgende instellingen van Cura: 



F:\TOSHIBA HDD\MY DOCUMENTS\Files\3D printen\2D afbeelding in 3D printen (2).doc 

 - 4 - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
En nu naar de 3D printer; zie G
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VOORBEELD 2 – Mijn grootvader 
 
In dit voorbeeld maakte ik gebruik van een gescande foto (uit ± 1900) van mijn grootvader: 
 

 
Het origineel 

 
Bewerkte JPG 

Het deel van de foto dat ik wilde printen, omgezet naar zwart/wit, vlekjes verwijderd, en 
contrast iets verhoogd. Het ovale “lijstje” toegevoegd met fotobewerkingsprogramma. 

 

E.1  In het menu”Convert image” van Cura koos ik deze keer de volgende instellingen: 

  

 

Opmerking: 
 
Indien ik bij een andere foto (met nog veel 
meer spikkels) “No Smoothing” instelde, liep 
de aanvoer van het filament soms vast; 
waarschijnlijk omdat door het voortdurend 
snel terugtrekken, er verwarmd (dus zacht) 
filament in het aanvoermechanisme kwam. En 

toen werd het sleutelen  ! 
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E.2  Na “OK” wordt de foto zó geopend in Cura. 

Het beeld is nu als het 
ware opgebouwd uit 
“naaldjes” op het 
platform: 
De donkerste plekken 
worden de langste 
“naaldjes”. 

 

Helaas kan je van hier niet terug naar het vorige menu “Convert image”. 
Dus als dit afdrukvoorbeeld niet bevalt: verwijderen en de JPG opnieuw openen.  

 

E.3  Ik gebruikte in dit voorbeeld de volgende instellingen van Cura: 
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F  En nu verder met het  printen: 
 
Let op: Zet in “Basic” instellingen de “infill” op 100%, want anders zal het patroon van de 

“infill” storend door het beeld schijnen. 
 
Maar voordat we echt gaan printen, moeten we eerst kiezen of we de afdruk “plat” op het 
platform leggen, of “staand”. 
 

  
F1 Plat F2 staand 

 
F1  Plat 
Ik kreeg bij “plat” minder mooie resultaten. Hoofdzakelijk t.g.v. “stringing” werd de 
bovenkant rafelig. Maar m.i. moet dat worden veroorzaakt door (instellingen van) mijn 3D 
printer. 
Let bij “plat”op dat je op de printer de afstand tussen bed en spuitmond zéér nauwkeurig 
instelt. 
Als die afstand (iets) te groot is, zal de eerste laag bestaan uit van elkaar gescheiden sporen. 
Bij “gewoon” 3D printen is dat soms (mits in bescheiden mate) nog niet zo’n ramp. Maar bij 
een foto kan dit bij doorzicht in de lichte (dus dunne) delen een storend patroon veroorzaken. 
Om die zelfde reden moet de vulling op 100% staan. 
 
F.2  Staand 
Ik kreeg wat hier mooiere resultaten, maar het printen duurde ca. twee tot drie maal zo lang 
als plat. 
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Voorts hebben we “staand” minder “contactoppervlak” met het printbed. Dit geldt vooral als 
er veel lichte – en dus dunne - delen op de voorgrond zijn. Daardoor ontstaat het risico dat de  
print-in-wording tijdens het printen losraakt van het bed. 
Daarom kan het aanbeveling verdienen om (vooral als het om een vrij dunne afdruk gaat) een 
zwart lijstje om de foto heen te tekenen. Dit wordt dan even dik als de delen met het diepste 
zwart. Daardoor hebben we dan meer contact met het printbed. 
 
G  En nu naar de printer 
 

Opa, deze keer afgedrukt vanuit een versie zonder het ovale “lijstje”. 
Dit was “plat” afgedrukt. Het probleem met “stringing” is hier duidelijk te zien. 

 
Het resultaat,liggend op tafel, 

dus bij opvallend licht 

 
Het resultaat geplaatst voor het raam, 

dus bij doorvallend licht 

Helaas was het lastig dit resultaat te fotograferen. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
De eerste inspiratie voor dit verhaal kwam van: 
https://www.instructables.com/id/Litophanes-How-to-3D-Print-your-photos/ 
Ik heb echter géén gebruik gemaakt van de “Litophanes application” die daar in Step 3 wordt 
gebruikt. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. 
Zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=y63sVpeViXo 
 of: https://www.youtube.com/watch?v=gfQ4RpjpiFY 
 of (zéér uitgebreid): https://docplayer.nl/15798925-Lithophane-tutorial-een-

doorlichtplaatje-maken-in-een-ondoorzichtig-materiaal-auteur-frank-foeth.html 
 of (ook zéér uitgebreid): https://www.youtube.com/watch?v=KRdMwuBQQ0U  
 Daar wordt steeds gebruik gemaakt van de “Lithophane generator”: 

http://3dp.rocks/lithophane/  
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Zie in die Lithophane  Generator ook onder Settings – Help:  “Help – Some quick tips”. 
Dat programma ziet er zeker veelbelovend uit; met leuke extra mogelijkheden (zie de 
YouTube filmpjes). 
Maar helaas lukte dit bij mij nog niet goed; mogelijk ten gevolge van mijn bejaarde PC. 
 
En zo blijven we lekker experimenteren ! 
 
 
         Delft, januari 2019 
         Gep Engler 


