
Les 1 

Een bewerkte rand 

1. Zoek een mooi plaatje of foto via het gele mapje linksboven in je programma psp 

2. Als het plaatje te groot is gaan we hem eerst verkleinen 

3. Je drukt op shift en D en je hebt een kopie en het origineel doe je weer weg en we werken met  

de kopie 

4. Afbeelding->  formaat wijzingen - en zet de breedte op 600 pixels de onderkant past zich 

vanzelf aan 

 
5. Je plaatje heeft nu de grote waar we mee gaan werken 

6. We gaan eerste een kopie maken door weer op shift en D te klikken en die zet je onderin je 

pagina ( je kan op het minnetje klikken) klaar tot we hem weer gebruiken nu gaan we randen 

toevoegen  

7. Afbeelding->  randen toevoegen - en je krijgt dit venster 

 



8. Je gaat de kleur die je ziet zwart maken dat doe je door op de kleur te klikken, dan krijg je een 

venster waar je allerlei kleuren ziet en een soort pennetje waarmee je zwart kiest , bij 

symmetrisch zet je een vinkje en de grote in pixels is 1 en je klikt op ok 

9. Er staat nu en zwart randje om je foto 

10. Afbeelding-> randen toevoegen-  50 pixels en je gaat met dat pennetje van de kleuren over je 

foto en kiest een kleur uit je foto en klikt ok  

11. Nu heb je een brede  rand om je foto 

12. Dan ga je naar de kopie foto en opent hem weer  

13. Effecten-> afbeeldingseffecten-naadloos herhalen 

   
dan krijg je dit venster en klik op ok, dan zie je dat de pagina geschud is.  

14. Bewerken-> kopieren 

15. Je opent weer je bewerking en  nu  ga je met je muis naar links in dat rijtje en gaat naar  

(bij mij) het derde vakje van boven selectie-> en je opent dat vakje en gaat op toverstaf staan 

Je gaat nu naar de rand van je foto/plaatje staan  en je klikt met de toverstaf in de rand en je 

ziet dat hij een selectie rand krijgt en dit laat je even zo. 

16. Bewerken- plakken in selectie. Dan zie je dat je foto een rand heeft gekregen 



 
17. We gaan de rand nog wat mooier maken,  

18. Effecten-> textuureffecten- textuur en je kan als je het venster te zien krijg pannen met je muis 

bewegen en je foto opzoeken zodat je kan zien hoe het er uit gaat zien 

 
19. Zo kan je allerlei randen maken. Ik ga het hier bij laten nu als dit te makkelijk is hoor ik het wel 

Je klikt bij selectie de selectie uit en je ziet dit 



 
 

Veel succes lieve groet Anneke 


