
Les 18 

 

We hebben nodig: 

Uil- 1Patries_uil_photo_www-19-2-07.pspimage 

1. Open uil- 1Patries_uil_photo_www-19-2-07.pspimage. Ga op de juiste laag staan, 

bewerken-> kopiëren, bewerken->plakken als nieuwe afbeelding 

2. Materialen, tik de voorgrondkleur open en kies #f08002 .Doe dit ook met de achtergrond 

kleur  achtergrondkleur #4b2313 

 
3. Lagen-> nieuwe raster laag 

4. Met gereedschap vlakvulling  , klik je links met je muis op je afbeelding 



5. Effecten-> textuureffecten-textuur-kleine stenen 

 
 

 
6. Lagen-> schikken- omlaag 

7. De uil gaan we schaduw geven 

8. Effecten-> 3d effecten- slag schaduw, v en h 5, dekking 80 vervagen5 kleur zwart 

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

10. Afbeelding-> randen toevoegen 10 pixels achtergrondkleur 

11. Klik op shift d en je hebt het plaatjes twee keer 

zet er één even opzij 



12. Effecten->Textuureffecten-  mozaïek-glas 

 
12. Open Uil- 1Patries_uil_photo_www-19-2-07.pspimage afbeelding-> formaat wijzigen-  80% 

13. Bewerken-> kopiëren activeer je mozaïek afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

14. Lagen-> samenvoegen –alle lagen samen voegen 

15. Afbeelding-> formaat wijzigen 80% 

16. Open bij bestand->  transparante afbeelding van  800 pixels-500 pixels 

17. Met gereedschap vlakvulling  , klik je links met je muis op je afbeelding 

18. Effecten-> textuureffecten-textuur als bij punt 5 

19. Open afbeelding met de uil en mozaïek 

20. Bewerken->-kopiëren, activeer je grote afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

21. Schuif met je verplaatsingsgereedschap  hem iets naar links zie voorbeeld 

22. Lagen-> dupliceren 

23. Afbeelding->spiegelen 

24. Open nu de uil met de gele achtergrond, bewerken-> kopiëren, activeer de grote afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag en hij staat gelijk goed 

25. Lagen->nieuwe rasterlaag 

26. Selecties-> alles selecteren 

27. Vul deze laag met je vlakvulling, met de achtergrondkleur door rechts te klikken  

28. Selecties-> wijzigen- inkrimpen 4, en klik op delete 

29. Selecties->niets selecteren 

30. Gereedschap toverstafje 

 ,  

 

tik dat hele smalle bruine randje aan. 



31. Effecten-> 3 d effecten- ciseleren, grootte 4, transparant aan gevinkt kleur wit 

 
32. Selecties-> niets selecteren 

33. Lagen-> samen voegen-alle lagen samenvoegen 

34. Zet je naam of watermerk erop 

35. Bestand-> opslaan als-jpg bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke Vink juli 2012 


