
Les 12 

Open PSP 

 
 

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 #e5decc, en klik op de achtergrondkleur en geef deze kleur #755626 

 

3. Met gereedschap vlakvulling  klik je rechts met de muis om de afbeelding de 
achtergrond kleur te geven 

4. Lagen-> nieuwe raster laag 
5. Selecties-> alles selecteren 
6. Open plaatje Templatefall55pa- bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding,  

bewerken-> plakken in selectie. 
7. Selecties-> niets selecteren 



8. Materialen- lagen en zet de laag in het lagenpakket op 40 

 
9. Lagen-> nieuwe raster laag 
10. Selecties-> alles selecteren 
11. Open plaatje template-018- bewerken->kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken in selectie 
12. Selecties-> niets selecteren 
13. Zet deze laag op 60 net zoals bij punt 8 
14. Open plaatje Misted_filly- bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding , bewerken-> 

plakken als nieuwe laag 

15. Met gereedschap verplaatsen  schuif je de kop iets naar links onder (zie voorbeeld) 
16. Open plaatje Saphiere_Pbird_40, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding,  

bewerken-> plakken als nieuwe laag 
17. Met je verplaatsingsgereedschap zet je hem rechts iets boven het midden 
18. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 5, dekking 80 en vervagen 5 , kleur zwart 

 
19. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samen voegen 
20. Afbeelding-> randen toevoegen symmetrisch aangevinkt 1pixel en kleur zwart 
21. Afbeelding-> randen toevoegen 40 pixels achtergrond kleur #755626 symmetrisch 

aangevinkt 
22. Gereedschap toverstaf, tik de rand aan met dit stafje en je krijgt een mierenrandje te zien 

  



 

 
23. Effecten-> textuureffecten- fijn leer , deze kleur #4d3a23 

 
24. Effecten-> 3d effecten-slagschaduw v en h 6, dekking 60 vervagen 15 kleur zwart, en doe dit 

nog een keer maar dan v en h op -6 

 
25. Selecties -> niets selecteren 
26. Afbeelding-> randen toevoegen symmetrisch aangevinkt 1pixel en kleur zwart 
27. Afbeelding-> randen toevoegen, 20 pixels symmetrisch aangevinkt, kleur #5b5869 
28. Weer het toverstafje en geef een tikje in de lila rand 
29. Effecten-> -vervormingseffecten-lensvorming kleur #28224c 

 
30. Selecties-> niets selecteren 
31. Afbeelding-> randen toevoegen, symmetrisch aangevinkt 5 pixels achtergrondkleur #755626 



32. Effecten-> 3 d effecten – knop, hoogte en breedte 6, dekking 100 transparant aangevinkt  

 
33. Open plaatje banner- bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding bewerken-> plakken als 

nieuwe laag 
34. Met je verplaatsingsgereedschap zet je de banner boven op de bruine rand (zie voorbeeld) 
35. Effecten-> 3d effecten- slagschaduw, v en h 2, dekking 100 vervagen 2 en kleur zwart 

 
36. Lagen-> dupliceren 
37. Afbeelding- >omdraaien 
38. Lagen-> samenvoegen-alle lagen samenvoegen 
39. Zet je naam  je watermerk er op en klaar is je bewerking 
40. Bestand-> opslaan als jpg bestand 

Lieve groet Anneke 
 
 

 
 

 


