
Les 17 

 

We hebben nodig:  

Twee indiaantjes- GGLittleIndian_001.pspimage 

Veer- feather03.pspimage 

Tekst-tekst 

Achtergrond - LD-Oldpaper.jpg 

1. Bestand- > open nieuw transparant, 500pixels bij 500 pixels 

2. Gereedschap selectie, en zoek boven in de balk cirkel 

 



3. Ga met je muis in het midden van je afbeelding staan ( je kan je liniaal aanvinken bij beeld) 

en trek een cirkel tot iets van de kant af 

 
4. Kies bij materialen een voor- en achtergrond kleur, ik heb dit gekozen 

voorgrond #ff40ff, achtergrond #800080 

 

5. Vul met je gereedschap vlakvulling  de  cirkel met de achtergrondkleur door rechts te 

klikken 

6. Selecties-> wijzigen- inkrimpen 25 

7. Klik op delete 

8. Selecties-> niets selecteren 

9. Effecten-> 3 d effecten- afschuining naar binnen 

 
10. Klik shift d op je toetsenbord en je hebt hem 2 x staan, en zet een even weg 

11. Selecties-> alles selecteren 

12. Selecties-> zwevend 

13. Lagen-> nieuwe raster laag 



14. Geef deze rand laag met je vlakvulling de voorgrondkleur door met  je linkermuisknop te 

klikken 

15. Geef het zelfde effect als bij punt 10 

16. Selecties-> niets selecteren 

17. Lagen-> samenvoegen-zichtbare lagen samenvoegen 

18. De cirkel met de voorgrondkleur activeren we, afbeelding-> formaat wijzigen- 60 % alle lagen 

en alle formaten aangevinkt 

19. Open bij bestand-> een nieuw transparant,  700 pixels bij 700 pixels 

20. Activeer de grote cirkel, bewerken-> kopiëren, activeer je nieuwe lege afbeelding en 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

21. Open je kleine cirkel, bewerken-> kopiëren, activeer je grote afbeelding , bewerken-> 

plakken als nieuwe laag en je ziet ze samen op je afbeelding staan de kleine in de grote 

22. Lagen-> samenvoegen- zichtbare lagen samenvoegen 

23. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 7, dekking 60 vervagen 30 kleur zwart 

 
24. Open Achtergrond - LD-Oldpaper.jpg, bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag  

25. Lagen-> schikken - omlaag 

26. Je ziet de cirkels weer staan en met je selectiegereedschap cirkel ( zoals we de cirkels 

gemaakt hebben) trek je weer een cirkel op de grote cirkel en je hebt de achtergrond 

aangevinkt 

 
27. Selecties-> omkeren 

28. Klik op delete 

29. Selecties-> niet selecteren 



30. Open plaatje twee indiaantjes- GGLittleIndian_001.pspimage, bewerken-> kopiëren, 

activeer de onderste laag van je afbeelding , bewerken plakken als nieuwe laag 

 
31. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw 

 
32. Open Veer- feather03.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding bovenste 

laag , bewerken-> plakken als nieuwe laag 

33. Schuif hem met je verplaatsingsgereedschap  rechts van de cirkel zie voorbeeld 

34. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 3, dekking 80 vervagen5 kleur zwart 

 
35. Lagen-> dupliceren 

36. Afbeelding-> spiegelen 

37. Lagen-> samenvoegen- zichtbare lagen samenvoegen 

38. Open plaatje tekst-tekst, bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, bewerken-> plakken 

als nieuwe laag en schuif hem onder aan de cirkel  zie voorbeeld 

39. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, zelfde als bij punt 34 

40. Lagen-> samenvoegen- zichtbare lagen samenvoegen 

41. Zet je watermerk of naam er nog even op en klaar is  de bewerking 

42. Bestand-> opslaan als- PNG bestand 

Lieve groet Anneke vink juli 2012 


