
Les 21 

 

Wat hebben we nodig: 

Oude man - de~na_ygpC378 

Bloemen - JHanna_159_tube 050609. 

Panter - Panter1. 

hand en poot - prachtig 

Filter: graphicsplus 

Installeren van filters: http://www.thebluewave.nl/bw/tips-w7/psp-filters.html 

Maak een map aan in je pc en noem die filters, daarin maak je een map met grasphics plus 

Je opent je zip en je zet het in deze map die je net gemaakt hebt. 

Ga naar bestand-> voorkeuren-bestandslocaties, en zoek in je lijst aan de linkerkant insteekfilters en 

klik die aan, je klikt op toevoegen en zoekt je map filters, en je ziet je map staan en klik op ok 

 

http://www.thebluewave.nl/bw/tips-w7/psp-filters.html


Herstart je PSP programma 

Bij windows 7 heb je 10 dll ’s nodig  en er staat hier boven een link waar dit in staat beschreven 

ik zelf werk altijd met FM Patcher, met dat programma werken de meeste filters als je de dll’s hebt 

geïnstalleerd. 

Bij effecten-> zie je onder in je lijst insteekfilters staan en daar staan je externe filters 

 

1. Bestand-> openen nieuw transparant van 700 pixels breed en 500 pixels hoog 

2. Kies de kleuren bij materiaal klik je voorgrondkleur open en kies met je pennetje een kleur 

uit je foto’s op plaatjes, ik koos #759621 voor de voorgrond en  #3f4f2a voor de achtergrond 

 

3. Met gereedschap vlakvulling  vul je afbeelding door links te klikken met je muis met de 

voorgrondgrondkleur 

4. Open hand en poot - prachtig, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding , bewerken-> 

plakken als nieuwe laag 

5. Met je verplaatsingsgereedschap  zet je dit plaatje helemaal rechts en je zet bij het  

lagen pakket de laag op 31. 

 
6. Open Oude man - de~na_ygpC378 , bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag en zet hem met je verplaatsingsgereedschap links boven 

in je afbeelding 

7. Ze de laag weer bij het lagenpakket op 44, en klap het pijltje open onder lagen en kies voor 

Luminantie oud 



 
je plaatje heeft de kleur van de achtergrond aan genomen 

8. Open de Panter - Panter1., bewerken-> kopiëren , jouw afbeelding activeren, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag, en schuif met je verplaatsing gereedschap de tijger links onder in je 

afbeelding zie voorbeeld 

9. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw v en h 5, dekking 100 vervagen 2, kleur zwart 

 
10. Lagen-> samenvoegen-alle lagen samenvoegen 

11. Effecten-> insteekfilters, Graphics Pluss- emboss met standaard instellingen alles op 0 

12. Open Bloemen - JHanna_159_tube 050609., bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag en schuif hem netjes tegen de rechterzijwand aan 

13. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw v en h 5, dekking 100 vervagen 20 kleur zwart 

 
14. Geef de bloem ook het effecten van punt 11 

15. Afbeelding-> randen toevoegen 1 pixels symmetrisch aangevinkt kleur zwart 

16. Afbeelding-> randen toevoegen 5 pixels symmetrisch aangevinkt achtergrondkleur 



17. Gereedschap toverstafje, tik de rand aan met de toverstaf 

 
 

 
18. Effecten-> 3 d effecten- afschuining naar binnen, breedte 5, effenheid 10, diepte 5 en 

glinstering 5 

 
19. Selecties-> niets selecteren 

20. Afbeelding-> randen toevoegen- 25 pixels symmetrisch aangevinkt voorgrondkleur 

21. De rand aan tikken met het toverstafje 

22. Effecten-> insteekfilters – Graphics Plus -  cross shadow - standaard instellingen. 

23. Selecties-> niets selecteren 

24. Afbeelding-> randen toevoegen 1 pixels symmetrisch aangevinkt kleur zwart 

25. Lagen-> nieuwe laag 

26. Open je tekst gereedschap en zoek in je boven balk een lettertype en grootte uit zoals jij het 

mooi vindt en typ Lui paard 

 

geef je tekst een schaduw die je zelf mooi vindt 

27. Lagen -> samenvoegen- alle lagen samenvoegen 

28. Bestand-> opslaan als jpg  

Dank je wel, Lieve groet Anneke 2012 

 

 


