
Les 13 

Patroon goud zet je in “mijn documenten, mijn pspfiles in patronen 

 

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

deze kleur #ece2be, en klik op de achtergrondkleur en geef deze kleur #716944 

 
3. Open plaatje Manitutankapuma2012-bewerken->kopiëren, activeer je afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe selectie, selecties-> niets selecteren, en schuif hem zo 

met je verplaatsingsgereedschap  dat het oor boven tegen de rand komt en verder 
precies past 

4. Lagen-> nieuwe raster laag 
5. Open bij materialen de voorgrondkleur en klik op verloop, kies bij stijl radiaal 



6. Hoek 0 en herhalen 11, horizontaal 14 en verticaal 87 

 
 

7. Met gereedschap vlakvulling  vul je door links te klikken met je muis op je afbeelding 
8. Aanpassen-> vervagen- gaussiaanse vervaging 10 
9. Effecten-> textuureffecten- textuur- bont 

 
10. Lagen-> schikken-omlaag schikken 
11. Open plaatje Sunshine-KDO.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

12. Met je verplaatsingsgereedschap  zet je hem zo dat het net lijkt of hij een tak in de 
bek heeft 



13. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 5, dekking 80 vervagen 10 kleur zwart 

 
14. Afbeelding-> randen toevoegen- 1 pixel zwart symmetrisch aangevinkt 
15. Afbeelding-> randen toevoegen- 50 pixels symmetrisch aangevinkt maar in een andere 

kleur dan zwart een lichte kleur maakt niet uit welke. 
16. Gereedschap toverstafje 

,  
 

 
je tikt de rand aan  

17. Open bij materiaal de voorgrondkleur en het tabblad patronen en open goud, hoek 0 
schaal 100 klik ok. 

 
18. Met gereedschap vlakvulling klikt je links met je muis  



19. Effecten-> 3 d effecten- afschuining naar binnen, breedte 14, effenheid 25, diepte 15, 
ambiance 13, glinstering 13 

 
20. Selecteren-> niets selecteren 
21. Afbeelding-> randen toevoegen- 50 pixels symmetrisch aangevinkt kleur #342508 
22. Tik de rand weer aan met je toverstafje 
23. Effecten-> geometrische effecten- sferisch, cirkel, sterkte 100 

 
24. Selecties-> niets selecteren 
25. Tik met je toverstafje de bruine rand nog een keer aan  



26. Effecten-> textuureffecten-fijn leer, hoek 30, vervagen 20, transparant 100 aantal nerven 
20 lengte van de nerf 7 met de kleur #ad9a65 

 
27. Selecties-> niets selecteren 
28. Zet je naam of je watermerk erop 
29. Bestand -> opslaan als-jpg bestand 
30. Klaar is je bewerking voor de club maak je de breedte 600 pixels 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke juli 2012 
 
 
 

 


