
Les 2 

Mooie randen om een foto maken 

1. Kies een mooi plaatje of een mooie foto 

2. Kopieer ( shift D) je foto doe het origineel weg en houd de kopie  

3. Afbeelding-> formaat wijzigen-  500 pixels breed  

4. Afbeelding-> randen toevoegen , kies zwart door met je muis te klikken op het gekleurde 

venster en kies de kleur en 1 pixel symmetrisch aangevinkt  en klik ok 

5. Afbeelding-> randen toevoegen-  20 bij pixels overal en kiezen met het pennetje  een  kleur uit 

je foto door op je foto te tikken met je muis 

 

 

6. Afbeelding-> randen toevoegen-  1pixel  zwarte rand 

7. Dan klik je met  je gereedschap toverstafje , links bij selecties even openklappen, op je rand van 

20 cm  

8. Effecten-> - textuureffecten- Mozaïek antiek en zetten de instellingen zoals ik en klikken ok 

9.  



10. Dan zie je een bewerkte rand om je foto 

11.  Selecties-> niets selecteren 

12. Afbeelding-> randen toevoegen- 35 pixels met weer een kleur uit je foto maar een andere dan 

voorheen en klik weer ok 

13. Je selecteert hem weer met je gereedschap toverstafje, en je gaat weer naar effecten-> 

textuureffecten- lamellen met de kleur zwart

 
14. en klik ok 

15. Selecties-> niets selecteren  

16. Afbeelding -> randen toevoegen- zwart van 1 pixel 

17. Afbeelding-> randen toevoegen-50 pixels met een kleur uit je foto en natuurlijk weer een 

andere kleur 

18. Je pakt weer je toverstafje en selecteert de rand en gaat weer naar effecten-> geometrische 

effecten- sferisch, ovaal en kracht 100 en klik ok 

19. Selecties-> niets selecteren 

20. En ga met je toverstafje op de rand die nu anders van vorm is geworden staan en ga weer naar 

effecten->  textuureffecten - texturen en dan kies je wat je zelf mooi vindt en klikt ok 

21. Selecties->niets selecteren 

22. Afbeelding-> randen toevoegen- zwart van 1 px 

23. Selecteren-> alles selecteren, en je afbeelding heeft een spikkelrandje 

24. Selecties-> wijzigen - inkrimpen -10 pixels  

25. Selecties-> omkeren 

26. Dan heeft je bewerking twee geselecteerde randen  

27. Effecten-> 3 D effecten-slag schaduw- en neem deze instelling , v en h 5, dekking 75 en 

vervagen 1 kleuren klik ok , doe dit nog een keer maar dan v en h op -5 



 
28. Selecties-> niets selecteren 

29. Bestand-> opslaan als-Sla het op als jpeg in een mapje voor je psplessen 

 

 

Veel plezier 

Groetjes Anneke 

  

 

 


