
Les 6  

En foto als achtergrond gebruiken 

1. Je zoek een mooie natuurfoto van jezelf of op internet en open hem in psp door op het gele 

mapje te klikken 

2. En zoek een grote foto van 1200 pixels breed minimaal mag veel groter 

3. Maak weer een kopie ( shift D) en doe het origineel weg 

4. Open een nieuw werkblad bij bestand met de maten 700 bij 525 pixels 

5. Selecties-> alles selecteren 

6. Je gaat nu naar je foto en via bewerken-> kopiëren   

7. Ga terug naar je lege bladzijde waar de selectie omstaat 

8. Ga naar bewerken-> plakken in selectie  

9. Selecties-> niets selecteren 

10. Maar wil je nu een andere vorm van je achtergrond bv vierkant. 

11. Dan maak je bij bestand->nieuw- een nieuw werkblad van 700 bij 700 pixels 

12. Je gaat weer naar de foto en  neemt je gereedschap selectie( links in beeld)  en zet hem op 

vierkant 

 
en je trek een selectie met je muis over de foto over het mooiste gedeelte probeer maar hoe 

het werkt, als het een grote foto is kan dat ook over een klein stukje van de foto 

zoals hier 

 
 



13. Bewerken->kopiëren of knippen 

 
 je opent weer de lege pagina van 700 bij 700 pixel  

14. Selecties-> alles selecteren, bewerken-> plakken in selectie 

15. Dan krijg je dit 

 
16. Zo heb je dus een gedeelte van de foto als je achtergrond 

17. Zo kan je ook de maten uitrekenen en altijd in de selectie plakken dan past het precies 

18. Speel er maar eens mee 

19. Ook kan je de achtergrond vager maken door een laag ,lagen ->  nieuwe rasterlaag-  en ok 

klikken 

20. Dan klik je op het emmertje (links gereedschap vlakvulling) en gaat rechts naar materialen , 

de twee vakjes met kleuren en kies de bovenste kleur je gaat met je muis ( dan krijg je een 

pennetje)  naar de foto en tikt op de foto en kiest een zachte kleur uit je foto  

21. Dan klik je ok  

22. En je vul deze laag met het emmertje en je ziet het plaatje niet meer 



23. Ga nu bij materialen naar lagen rechts en klik boven je laag en verander 100% in 65 % 

 
 

24. Dan krijg je dit 

 



25. Er staat een venstertje onder en dat staat nu normaal, daarmee kan je ook allerlei effectjes 

toevoegen aan de laag door op de onderstaande woorden te klikken bv verzadigd oud 

 
26. Zo kan je met lagen en effecten heel veel verschillende achtergronden maar ook  foto’s 

natuurlijk maken 

27. Om het op te leuken kan je   er bv een tube op plakken 

28. Lagen->nieuwe rasterlaag 



29. Gaat naar gereedschap plaatjes penseel en klik hier op dan zie je boven aan een venstertje 

komen 

 
30. Kies een plaatje wat je leuk vindt en plak het in je foto, je kan bij schaal de grote bepalen van 

je tube 

31. Ik heb een grote tube geplakt van Esmee 

 
32. Nu gaan we even wat schaduw toevoegen 



33. Effecten-> 3d effecten- slagschaduw met deze instellingen 

 
34. Ik heb deze waarden gekozen maar kijk wat het mooiste bij jouw plaatje staat, gewoon mee 

spelen 

35. Bij mij werd het dit 

 
Veel plezier en lieve groet Anneke 

 

 


