
Avatar en handtekening 

1. Open je psp en maak via bestand->nieuw- transparante afbeelding van 400 breed bij 100 

pixels hoog 

2. Maak nog een plaatje van 65 bij 65 pixels ook transparante .  

3. We gaan de handtekening maken 

4. Open een foto die je graag wilt gebruiken, kopieer shift D 

5. Afbeelding-> formaat wijzigen- 400 pixels, bewerken-> kopiëren  

6. Open de lege afbeelding van 400 bij 100 pixels  

7. Bewerken-> plakken als nieuwe laag, en met je gereedschap verplaatsing ( tweede item aan 

de linkerkant) kan je je plaatje zo schuiven tot je het mooi vindt staan 

8. Lagen-> samenvoegen-alle lagen samenvoegen 

9. De basis is klaar, nu kan je er randjes om maken en een tekst in zetten 

10. Lagen-> nieuwe raster laag 

11. Kies bij materiaal een kleur bij achtergrond door op de kleur te klikken , je kan ook met het 

pennetje wat je dan ziet op je foto klikken en een kleur uit je foto halen , is vaak het mooiste. 

12. Vul met je gereedschap  vlakvulling deze laag 

13. Selecties-> alles selecteren 

14. Selecties-> wijzigen-inkrimpen-3 

15. Klik op delete op je toetsenbord 

16. Effecten-> 3 d effecten-slagschaduw v en h 1 dekking 100 vervagen 1 kleur zwart 

17. Dit doe je nog eens maar dan v en h op -1 

18. Je kan er nog tekst opzetten als je dat wilt door naar gereedschap tekst te gaan 

Dat heb je al eerder gedaan, geef je tekst schaduw of een hele andere kleur 

19. Bestand-> opslaan als- jpg bestand 

 
 

De avatar maken 

1. Je neemt de foto die je wilt gebruiken, (ik heb de afbeelding gebruikt die ik ook voor de 

handtekening gebruikt heb toen ik hem verkleind had naar 400 pixels) 

2. Ga naar je selectiegereedschap en ga naar vierkant 

 



3. Je tekent een vierkant op je foto, 

4. Je neemt het mooiste stukje  

5. Bewerken-> kopiëren  

6. Open je  plaatje van 65 bij 65  

7. Selecties-> alles selecteren 

8. Bewerken-> plakken in selectie  

9. Selecties-> niets selecteren 

10. Lagen-> samenvoegen-alle lagen samenvoegen 

11. Effecten-> 3 d effecten- knop, neem deze instellingen hoogte 6, breedte 6, dekking 100,, 

transparant aangevinkt, kleur zwart 

 
12. Bestand-> opslaan als jpg bestand 

 
 

 

Succes 

Lieve groet Anneke 

 


