
Les 3 

Tube maken 

Pietenmuts, kraag strik en veer op een uitgeknipte hond of ander figuur plakken 

1. Bij bestanden staan plaatjes die even downloaden 

2. Open PSP en zoek een foto of plaatje van een van je dier of een mens en kopieer hem shift d 

afbeelding-> formaat wijzigen  500pixels 

3. Je opent in PSP de drie bijgeleverde plaatjes, een heeft een zwarte achtergrond de twee 

andere een witte achtergrond 

4. We beginnen met de muts.  Je gaat naar lagen rechts onder de kleurtjes en je ziet staan naast 

het plaatje achtergrond, klik  rechts op dit woord en je kiest voor lagen maken van 

achtergrond, het kan zijn dat dat niet pakt omdat er raster staat dan is het niet nodig. 

5. Dan ga je naar het toverstafje en klik in het wit , met dezelfde instellingen die ik heb en dit 

kan je zelf veranderen als je dat wilt 

  
6. En klik op delete op je toetsenbord 

7. Selecties-> niets selecteren 

8. Dan zie je dat je plaatje geen achtergrond meer heeft 

9. Bestand-> exporteren - plaatjespenseel   en bij de naam schrijf je wat het is nu dus 

pietenmuts 

10. Dit doe je ook met de andere twee plaatjes, mocht de achtergrond kleur niet helemaal weg 

zijn verhoog je de tolerantie naar 30 of 40 

11. Zo nu hebt je 3 tubes of penseelplaatjes en je foto voor je staan,  

12. Neem de muts voor je, bewerken-> kopiëren , bewerken-> en plakken als nieuwe laag en 

plak die op de foto, en de muts is dan te groot of te klein of te scheef 

13. Ga naar de linkerkant naar je gereedschap selectie ( kies het tweede item van boven klik het 

open) en kies voor selectie en je ziet een vakje om je muts 

14. Daarmee kan je het groter , kleiner maken en draaien probeer dit maar, in het midden zit ene 

vierkantje als je met de muis er op gaat staan kan je hem kantelen en aan de hoekjes kan je 

hem groter trekken met je muis 



15. Bestand-> opslaan als - en sla hem op als psp bestand , mocht de pc uit slaan ben je je 

bewerking niet kwijt, sla regelmatig op tussen tijd en altijd op psp bestand 

 
je hebt nu dit 

16. Nu pak je de veer en plakt die er boven op  en met de selectie links tweede item van 

gereedschappen kan je hem weer vergroten verkleinen ,recht of scheef zetten 

17. Dit doe je ook met de kraag 

18. Plak de kraag zo netjes mogelijk en dan zie je dat hij niet past want hij gaat bv een stukje over 

de kop heen dan mag niet dat gaan we weg halen 

 
19. Je gaat naar je gereedschappen links van je programma  wisser 

En je wist die delen uit die voor de kop zitten 



  
dit is het resultaat 

 

 

Veel succes 

Lieve groet Anneke 


