
Les 20 

 

Wat hebben we nodig : 

Achtergrond-time-afbeelding.jpg 

paard - Aimelle-tube_white horse01_corr.pspimage 

masker - mask007a.msk 

selectie - les14manitutanka.PspSelection 

brush - les20anneke.PspBrush 

*Masker zet je in – mijn documenten- my pspfiles- maskers 

* Selectie zet je in -mijn documenten-my pspfiles- selecties 

* De brush gaat anders die zet je op je bureaublad, en ja gaat naar je psp programma opent je 

programma, bestand-> importeren- aangepast penseel, je zoek je brush die op bureau blad staat en 

je klikt op toevoegen 

 

1. Bestand-> open nieuw transparant van 800 pixels breed bij 600 pixels hoog 

2. Selecties -> alles selecteren 

3. Open achtergrondplaatje- time-afbeelding.jpg, bewerken-> kopiëren- activeer je nieuwe 

afbeelding, bewerken-> plakken in selectie 

4. Selecties-> niets selecteren 



5. Ga naar materialen en zoek twee mooie kleuren uit 

ik koos voor de voorgrond #fffe9b en voor de achtergrond #ff9041 

 
6. Lagen-> nieuwe raster laag 

7. Met gereedschap vlakvulling, klik je links met je muis om deze laag te kleuren 

8. Lagen-> masker laden /opslaan- masker laden vanaf schijf- mask007a 

luminantie van bron, aanpassen aan doek , alle maskers verbergen aangevinkt maar ook 

transparantie omkeren 

 
9. Lagen-> samen voegen- groep samenvoegen 

10. Effecten->3 d effecten- slagschaduw, v en h 2, dekking 80 vervagen 0. Doe dit nog een keer 

maar dan v en h op -2 

 
11. Lagen-> nieuwe raster laag 

12. Selecties-> selectie laden/opslaan- selectie laden vanaf schijf-les14 manitutanka 

13. Vul deze selectie met de voorgrondkleur door links te klikken met de muis in de selectie 

14. Selecties-> niets selecteren 

15. Lagen-> dupliceren 

16. Afbeelding-> spiegelen 

17. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen 



18. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v 2en h -2, dekking 80 vervagen 0 kleur zwart 

 
19. Openplaatje paard, bewerken-> kopiëren, activeer jouw plaatje, bewerken-> plakken als 

nieuwe laag 

20. Zet het paard helemaal naar links zie voorbeeld 

21. Lagen-> schikken- omlaag, en nog een keer lagen-> schikken omlaag 

22. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw zelfde als bij punt 18 

23. Lagen-> nieuwe laag 

24. Bestand-> penseel 

 
25. Zoek boven in je balk naar les 20 anneke 

 
26. Klik nu met je rechtermuis 2 x op je bewerking maar blijf goed op 1 plek staan 

27. Effecten-> 3 d effecten slagschaduw zelfde als bij punt 18 

28. Zet je naam of je watermerk erop  

29. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samenvoegen 



30. Bestand-> Opslaan als –jpg bestand 

 

Dank jullie wel 

Lieve groet Anneke Vink juli 2012 

 

 

 

 


