
Les 4 

Foto met bewerkte randen en een gedraaide foto 

1. Je zoekt een foto of plaatje uit  met mooie zachte kleuren 

2. Kopiëren shift d, het origineel weer weg klikken en de kopie heb je weer voor je 

3. Afbeelding-> formaat wijzigen-  500pixels breed 

4. Afbeelding-> randen toevoegen- zwart  1 pixel breed symmetrisch aangevinkt .   

5. Afbeelding-> randen toevoegen- 25 pixels, met een kleur uit de foto,  

6. Effecten-> textuureffecten- textuur en kies een structuur die je mooi vind 

7. Afbeelding-> randen toevoegen- zwart 1 pixel 

 
8. Kopiëren door shift d en zet deze foto en zet hem even weg 

9. De andere bewerking gaan we verder versieren  

10. Maak  randen en zorg er voor dat je tussen de randen altijd een randjes zwart  doet van 1 

pixel 

11. Mijn andere bewerking ziet er zo uit 

 
12. Beiden staan ze op je bureau blad 

13. Je ziet dat alle kleuren die ik heb gebruikt uit de foto komen, dat is het mooiste en dan hou 

je de sfeer vast, ga ik nou rood of wat ook gebruiken wordt het echt lelijk. 

14. Nu komt het 



15. We gaan nog een tussen laag maken 

16. Er zit een plaatje bij de bestanden dan is een soort haakje, ik heb hem in de kleur gemaakt 

zoals ik dat wil , wil je een andere kleur zoek je bij de kleuren een kleur en kijkt welke 

nummers er bij staan bv 

 
17. Je ziet bij kleur en verdeling de K 18 en de V 178 staan, dat onthoud je of schrijf je even op 



18.  Aanpassen-> kleur en verzadiging - kleuren ,en je vult de bedragen daarin 

 
en klik ok 

19. Nu maak je een nieuw werkblad ( onder bestand nieuw) bv  700 pixels bij 700 pixels 

20. Bewerken-> kopiëren-  het hoekje wat je net gekleurd hebt en bewerken-> plakken als 

nieuwe laag op je lege afbeelding en dit doe je nog 1 keer 

21. Afbeelding -> spiegelen en de hoek staat er tegen over 

22. Lagen -> samen voegen-omlaag samenvoegen 

23. Lagen-> dupliceren 

24. Afbeelding -> omdraaien 

25. Dan krijg je dit 

 
26. Lagen-> samenvoegen- zichtbare lagen samen voegen. 

27. Bewerken-> kopiëren  

28. Je neemt je andere bewerking voor je selecties-> alles selecteren , bewerken-> plakken in 

selectie 

29. Selecties-> niets selecteren  

30. Zo die laag staat er op 

31. Nu gaan we de bewerking onderin de hoek 



32. Afbeelding-> formaat wijzigen- en kies niet voor pixels maar voor procenten% en zet op 75 

en klik ok 

33. Bewerken-> kopiëren, bewerken -> plakken als nieuwe laag en plak hem op de grote 

afbeelding waar ook de hoekjes op staan   

34. Gereedschap selectie  

  
35. Met dat selectie gereedschap ga je dit plaatje iets draaien in het midden zie je een tekentje 

als je daar met je muis op gaat staan moet je maar even proberen kan je het draaien 

36. Bestand-> opslaan als-  jpeg, want tussen door heb je hem steeds al opgeslagen als psp 

bestand en klaar is je bewerking

 
 

37. Veel succes dit is een wat moeilijker les 

Lieve groet Anneke 


