
Les 16 

 

 

1. Open plaatje indianboy, bewerken-> kopiëren, bewerken-> plakken als nieuwe afbeelding 

2. Afbeelding-> formaat wijzigen- breedte of lengte 146 pixel 

3. Materialen- kleuren , open voorgrondkleur en haal een lichte kleur uit je plaatje door met 

het pennetje op de kleur te klikken met je muis, ik neem #c3aaa4, en open de 

achtergrondkleur en zoek een donkere kleur uit je plaatje ik neem #5e262c 

 
4. Open de voorgrondkleur en klik op tabblad verloop, hoek 45 , herhalen 0, stijl lineair 

 
5. Bestand-> nieuwe afbeelding , transparant, 175 pixels breed en 175 pixels hoog 

6. Met gereedschap vlakvulling  vul je je afbeelding door links te klikken met je muis 



7. Aanpassen-> grof korreligheid toevoegen of ruis toevoegen/verwijderen- ruis toevoegen-, 

gaussiaans en monochroom aangevinkt  en 10 % 

 
8. Open het plaatje wat je verkleind hebt, bewerken-> kopiëren , activeer je plaatje met het 

verloop , bewerken-> plakken als nieuwe laag 

9. Bewaar het plaatje met het kind voor straks, we hebben hem nog een keer nodig 

10. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 5 dekking 75 vervagen 15 kleur zwart 

11. Afbeelding-> randen toevoegen- symmetrisch aangevinkt, 1 pixel zwart 

12. Afbeelding-> randen toevoegen- symmetrisch aangevinkt, 3 pixel achtergrondkleur 

13. Afbeelding-> randen toevoegen- symmetrisch aangevinkt, 1 pixel zwart 

14. Afbeelding-> formaat wijzigen- 185 pixels 

15. Zet deze bewerking even opzij  

16. Bestand-> open nieuw transparant-n 500 pixels breed en 200 pixels hoog 

17. Materialen-voorgrondkleur- verloop, zet een vinkje bij omkeren 

 
18. Met je gereedschap vlakvulling vul je door links te klikken met je muis de afbeelding 

19. Aanpassen-> zoals bij punt 7  

20. Selecties-> alles selecteren 

21. Selecties-> wijzigen- randen selecteren, binnen, anti alias aangevinkt randbreedte 1 

 
22. Lagen-> nieuwe raster laag 



23. Zet even de achtergrondkleur op zwart, en vul je randje door rechts te klikken met de muis 

op de rand 

24. Selectie-> niets selecteren 

25. Lagen-> nieuwe raster laag 

26. Selecties-> alles selecteren 

27. Selectie-> wijzigen- inkrimpen-5 

28. Met je vlakvulling klik je rechts met je muis en vul het met zwart 

29. Selectie-> wijzigen- inkrimpen-2 en klik op delete 

30. Selecties-> niets selecteren 

31. Lagen-> samenvoegen-alle lagen samenvoegen 

32. Open weer het kleine plaatje, bewerken-> kopiëren, activeer het grotere plaatje, bewerken-

> plakken als nieuwe laag 

33. Schuif het plaatje met je verplaatsingsgereedschap  helemaal naar rechts 

34. Open weer het plaatje indianboy, bewerken-> kopiëren, activeer je grotere afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

35. Afbeelding-> spiegelen 

36. Met je verplaatsing gereedschap zet je hem links in beeld 

37. Ga naar materiaal, naar het lagen pakket en zet de laag op 45 

 

38. Open gereedschap tekst , en zoek een mooi font boven uit de lijst 

39. Ik koos deze vivaldi, maar kies er een die je zelf mooi vind 

 
40. Typ je tekst en ga bewerken-> knippen, bewerken-> plakken als nieuwe laag dan kan je nog 

verplaatsen met je verplaatsingsgereedschap 

41. Effecten -> 3 d effecten- slagschaduw  v e h 2. Dekking 100 vervagen 2 kleur #d2c0be 

42. Lagen-> samenvoegen-alle lagen samenvoegen 

 

 

Zet eventueel je watermerk erop en de bewerking is klaar 



 

Veel plezier, lieve groet Anneke juli 2012 

 


