
Kaar maken met een gekleurde achtergrond 

1. Kies uit je afbeeldingen een plaatje of een foto die zou willen gebruiken voor het maken van 

een kaart 

2. Klik op shift D en doe het origineel weer weg 

3. Bestand-> open nieuwe afbeelding 21 cm breed 10 cm hoog. Dus let op geen pixels maar cm. 

Dit is een formaat wat je als kaart zou kunnen laten afdrukken 

4. Neem je foto, bewerken -> kopiëren activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als 

nieuwe laag 

 
5. Nu kan je dit plaatje zo laten staan je kan hem met je verplaatsingsgereedschap hem ook 

naar links of rechts verplaatsen 

6. Bij je lage pakket zie je twee lagen staan en je selecteert de onderste laag door er met je 

muis op te gaan staan 

 
7. Nu ga je naar de kleuren, je kiest twee kleuren uit je plaatje 

De voorgrondkleur klik je open en je krijgt een pennetje en ga daarmee op je foto staan en 

kies een kleur die je mooi vind , neem een lichte kleur 

Klik je achtergrondkleur aan en kies weer een kleur uit je foto met het pennetje en neem een 



wat donkerder kleur, ik koos dit 

 
8. Nu klik je de voorgrond weer aan en kies voor verloop 

Kies lineair, hoek 45 , herhalen 10 en klik op ok 

Als je met een andere versie dan 13 werkt klik op het kleine pijltje naast je verloop en zoek 

voorgrond 

 
9. Gereedschap vlakverdeling, je klikt links op je emmertje en zo vul je de achtergrond laag. 

je kan experimenteren met kleuren en verlopen zoveel als je wilt tot je iets vindt wat je mooi 

vindt 

Het kan zijn dat de achtergrond niet pakt, klikt dan bij materialen de laag van het plaatje uit 

door op het oogje te klikken en zorg wel dat de lege laag geactiveerd is door er even met de 

muis er op te tikken 



10. Ik heb nu dit staan 

 
( mijn achtergrond is grover dan bij jullie want ik werk met een klein plaatje voor deze les) 

11. Nu kan je hier nog een rand om maken bv, activeer de bovenste laag van je bewerking 

12. Lagen-> nieuwe raster laag  

13. Vul deze laag met je achtergrondkleur 

14. Selecties-> alles selecteren 

15. Selecties-> wijzigen-inkrimpen ( probeer maar een getal wat je mooi vindt) ik neem een klein 

getal want mijn kaart is maar klein ik zet hem op 10, en klik daarna op delete 

16. Selecties-> niets selecteren 

17. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, ook die waarden moet je zelf even uit proberen, want 

hoe groter je plaatje hoe breder de schaduw ik kies voor v en h 5 dekking 80 vervagen 8 kleur 

 zwart, maar bij ene kaart in cm kan het best v en h 25 zijn en dekking 80 en vervagen 25 

kleur zwart, probeer maar uit 

 
18. Zo ziet het er bij mij uit nu kan je link en rechts tekst neer zetten als je dat wilt 

19. Als je klaar bent  ga je naar bestand-> opslaan als- jpg bestand 

20. Wil je hem op de club plaatsen verklein dan je plaatje naar 600 pixels via afbeelding-> 

formaat wijzigen  

Succes 

Anneke Vink 

 


