
Les 22 

 

 

Wat hebben we nodig: 

vrouw - aed_hp_shetalkstobutterflies-sm_2004.pspimage 

achtergrond - Daemmerung.pspimage 

masker - mask 67 

masker - fanned retangle 

filters - graphics plus en xero 

patroon – bj_large 

Zet de twee maskers in de map maskers , mijn documenten - psp files – maskers 

Het patroon zet je in, mijn documenten – pp files – patronen 

Filters zet je in je map filters zoals beschreven in les 21 

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

2. Bij materiaal liezen we de voorgrondkleur en achtergrond kleur , ik koos  voorgrondkleur 

#cce7f9. achtergrondkleur #485ea9 

 



3. Gereedschap vlakvulling , vul je nieuwe afbeelding met de lichte kleur door links te 

klikken met je muis 

4. Effecten-> textuureffecten – textuur- kleine stenen, grootte 50 % de rest op 1 kleur wit 

 
5. Lagen-> nieuwe raster laag 

6. Selecties-> alles selecteren 

7. Open achtergrond - Daemmerung.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken in selectie 

8. Selecties->  Niets selecteren 

9. Open vrouw - aed_hp_shetalkstobutterflies-sm_2004.pspimage. Bewerken-> kopiëren, 

activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

10. Met je verplaatsingsmateriaal  zet je hem precies op de onderrand en zoveel mogelijk 

naar links 

11. Lagen-> samenvoegen –alle lagen samen voegen 

12. Lagen-> nieuwe raster laag 

13. Vul deze laag met de achtergrondkleur 

14. Lagen-> masker laden / opslaan- masker laden vanaf schijf- mask 67 

luminantie van bron, aanpassen aan doek  transparant omkeren en alle maskers verbergen 



aangevinkt 

 
15. Lagen-> samenvoegen- groep samenvoegen 

16. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw v en h 2 dekking 100 vervagen 1 kleur zwart 

 
17. Afbeelding-> randen toevoegen 1 achtergrondkleur 

18. Afbeelding-> randen toevoegen 35 pixels voorgrondkleur 

 



19. Materiaal voorgrondkleur, klik open en neem tabblad patronen en zoek bj_large 

 
20. En vul de rand met je vlakvulling, door links te klikken met je muis in de rand 

21. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

22. Selecties-> alles selecteren 

23. Selecties-> wijzigen- inkrimpen 35 

24. Vlakvulling achtergrond, vul je laag met de achtergrondkleur door rechts te klikken met je 

muis in het vlak 

25. Selecties-> niets selecteren 

26. Lagen-> masker laden / opslaan- masker laden vanaf schijf- fanned retangle 

luminantie van bron, aanpassen aan doek en alle maskers verbergen aangevinkt, omkeren 

NIET aangevinkt 

27. Lagen-> samenvoegen- groep samenvoegen 

28. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samen voegen 

29. Effecten-> xero-porcelain met standaard waarden 

30. Shift D en je hebt je afbeelding 2 x staan 

31. Effecten-> foto effecten- zwart wit 

32. Aanpassen-> vervagen-gaussiaanse vervaging- 5 

 
33. Pak de gekeurde bewerking 

34. Afbeelding-> formaat wijzigen- 75 % 

35. Shift D, en zet een even opzij 

36. Afbeelding-> formaat wijzigen 75 %, doe dit nog een keer 



37. De grootse , bewerken-> kopiëren, activeer je zwart witte afbeelding, bewerken-> plakken 

als nieuwe laag en schuif hem naar rechts boven in de hoek je houdt een klein randje over 

 

38. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw , v en h 5, dekking 80 vervagen 5, kleur zwart 

 
39. Neem de kleinste bewerking voor je, bewerken-> kopiëren, activeer je groet afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag. 

40. Zet hem met je verplaatsingsgereedschap links onder in de hoek 

41. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw zie punt 38 

42. Afbeelding-> randen toevoegen, 1 pixel zwart symmetrisch aangevinkt 

43. Afbeelding-> randen toevoegen 30 pixels geel symmetrisch afgevinkt 

44. Tik de rand aan met je toverstafje  

 
 

 
en open weer bij materialen tabblad patroon en vul je selectie met je gereedschap 

vlakvulling met dit patroon zoals bij punt 19 

45. Effecten-> insteekfilters- graphics pluss- cross shadow, standaard instellingen 

46. Selecteren-> niets selecteren 

47. Je mag er een tekst op zetten, kies een letter die je mooi vindt, en je kan hem met 

gereedschap selecteren verdraaien  

48. Zet er in ieder geval je naam of watermerk op 

49. Bestand-> opslaan als- jpg 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke juli 2012 

 


