
Les 11 gevorderden 
 

 

Wolf 

Open de plaatjes in je psp . 

Open mijn documenten daar staat een map pspfiles doe die open en zoek de map maskers en daar 
doe je 183-kris in 

1. Bestand-> open nieuw transparant afbeelding 700 breed en 500 hoog 
2. Bij materiaal gaan we de kleuren instellen, klik bij materiaal op voorgrondkleur en geef deze 

kleur #d3c49b, en klik de achtergrond op en geef het deze kleur #54392e 

 

3. Open gereedschap vlakvulling   en vul de afbeelding door links te klikken met je muis 
met de voorgrond 

4. Lagen-> nieuwe raster laag 
5. Open gereedschap vlakvulling en klik met je rechts met je muis op de afbeelding 
6. Lagen-> masker laden/opslaan – masker laden van schijf-183-kris met deze instellingen 

Luminantie van bron , aanpassen aan doen, transparantie omkeren en alle maskers 



verbergen aangevinkt, en klik op laden 

 
7. Lagen-> samenvoegen-groep samenvoegen 
8. Nu heb je twee lagen staan 

 
9. Open plaatje MJB_wolven01- ga op de juiste laag staan want we willen niet het watermerk 

hebben natuurlijk bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding door even met de muis 
aan te klikken en bewerken-> plakken als nieuwe laag 

10. Zet het plaatje met je gereedschap verplaatsing   links onder in de hoek zie voorbeeld 
11. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw- met deze instellingen: v en h 5, dekking 80 vervagen 5 

en kleur zwart 

 
12. Open plaatje 0624-amlrmist-wolves012- bewerken-> kopiëren, bewerken-> plakken als 

nieuwe afbeelding 



13. Afbeelding-> formaat wijzigen- 75% 

 
14. Bewerken-> kopiëren, jouw afbeelding activeren, bewerken-> plakken als nieuwe laag 
15. Zet dit plaatje weer met het gereedschap verplaatsing rechts boven van je plaatje zie 

voorbeeld en geef dezelfde schaduw als bij punt 11 
16. Open nu plaatje Saphiere_Wolf_1, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag. 
17. Afbeelding-> spiegelen 
18. Lagen-> schikken- omlaag 
19. Lagen-> schikken omhoog, hij staat dan boven de lichte kleur en onder het masker 

 

 



20. Nu gaan we kijken bij het woord lagen boven aan, daar zie je in de vakje 100% staan dat gaan 
we veranderen naar 25 

 
21. Nu zie deze wolf vager op je afbeelding staan 
22. Lagen-> samen voegen- alle lagen samenvoegen 
23. Ga naar materiaal en draai de kleuren om door even op het kleien boogje te klikken zodat de 

lichte kleur onder staat 

 

24. Open gereedschap tekst  en zoek in de balk naar het font Script MT Bold, grootte 72, 
punten 

 
25. Typ nu het woord Wolf, en ligt aan welke psp je gebruikt maar als je klaar bent met typen 

staat je tekst geselecteerd en ik ga dan naar bewerken-> knippen , bewerken-> plakken als 
nieuwe laag, en verplaats hem met het gereedschap verplaatsen naar links onder 

26. Geef dezelfde schaduw als bij punt 11 
27. Zet je naam er op of je watermerk 
28. Bestand-> opslaan als jpg bestand 

 
 en de bewerking is klaar  
Lieve groet Anneke vink juli 2012 


