
Les 19 

 

 

We hebben nodig 

Plaats de basis vorm in – “mijn documenten, basisvormen zet daar deze basisvormen” 

Dame- 1-photos-by-v-starr-artistry6CHRIS.pspimage 

bloem- Yoka-Flower-Misted090206-smaller.pspimage 

basisvorm- MA_3.PspShape 

 

1. Bestand-> open nieuw transparant  700  pixels  bij 700 pixels 

2. Kies bij materiaal de voorgrond en de achtergrondkleur, ik koos voorgrond  #e49a2e 

achtergrond #793e06 

 



3. Open gereedschap basisvormen   

 
4. En kies boven in de balk naar basisvorm- MA_3.PspShape 

 
5. Zet de instellingen zoals hier, breedte 6 

 
Trek nu met je muis van links boven naar rechts beneden de basisvorm, je houdt zowel links 

boven als rechts beneden een 2 blokjes van de rand vrij, en  je ziet hem in je achtergrond 

kleur met een voorgrondkleur rand 

6. Effecten-> 3d effecten- slagschaduw, v en h 10 dekking 80 vervagen2,achtergrondkleur 

 



7. Effecten-> reflectie effecten- caleidoscoop, herhalingsfactor 20 

kleur aangevinkt, voorgrondkleur 

 
8. Gereedschap toverstafje  

 

 
tik met je stafje de 4 gele zijkantjes aan 

9. Het verloop is nu zichtbaar 

10. Ga naar de voorgrondkleur en klik het open en kies tabblad verloop 

kies radiaal, hoek 0, herhalen 21 , horizontaal en verticaal 50 

 

11. Gereedschap vlakvulling , vul de geselecteerde lagen door links te klikken met je muis 

12. Selecties-> niets selecteren 



13. Open plaatje Dame- 1-photos-by-v-starr-artistry6CHRIS.pspimage bewerken->kopiëren , 

activeer jouw afbeelding, bewerken->plakken als nieuwe laag 

14. Staat gelijk goed, ten zijn de ondergrond doorschijnt dan schuif je hem iets naar rechts met je 

verplaatsingsmateriaal  

15. Open de bloem- Yoka-Flower-Misted090206-smaller.pspimage aanpassen-> kleurtoon en 

verzadiging- inkleuren, kleurtoon 25, verzadiging 147 

 
16. Bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag en zet 

hem links onder in zie voorbeeld 

17. Lagen-> dupliceren 

18. Afbeelding-> spiegelen 

19. Lagen-> samenvoegen- omlaag 

20. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h is 2 dekking 80 vervagen 2 , kleur zwart 

 
21. Lagen-> nieuwe laag 

22. Zet je naam of watermerk erop 

23. Bestand-> opslaan als- png bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke Vink juli 2012 

 


