
Les 23 

 

Wat hebben we nodig: 

vrouwenhoofd - calguismistf1529.pspimage 

bladeren - flowersOrnaments9.pspimage 

achtergrond - lee_text052.pspimage 

vensters- manitutankales23.pspimage 

Hert - sp7.tub 

 

1. Bestand-> open  plaatje manitutanka les 23 

2. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

3. Selecties-> alles selecteren 

4. Open plaatje achtergrond -lee_text, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken in selectie 

5. Selecties-> niets selecteren 

6. Lagen-> schikken –omlaag 

7. Activeer laag met de plaatjes 

8. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 6, dekking 80, vervagen 10 kleur zwart 

 



9. Open Hert - sp7.tub, bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, bewerken-> plakken als 

nieuwe laag en schuif hem met je verplaatsingsgereedschap naar links onder 

10. Lagen-> dupliceren 

11. Afbeelding-> spiegelen. 

12. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen 

13. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw zelfde als punt 8 

14. Open vrouwenhoofd - calguismistf1529.pspimage , bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

15. Zet bij lagen pakket de laag op 56 en op luminantie oud 

 
16. Shift D 

17. Afbeelding-> randen toevoegen symmetrisch niet aangevinkt, boven en onder 0 links en 

rechts 150, kleur #f4efd9 

18. Pak je andere bewerking  

19. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samenvoegen, bewerken-> kopiëren, activeer de grote 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

20. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw als bij punt 8 

21. Effecten-> afbeeldingseffecten- paginakrul kleuren, omkrulinstellingen kleur #cba483 en 

randmodus kleur aanvinken #182620, bereik 41, breedte 50 en hoogte 30, rechter onder 

hoekje aanvinken 

  



 
En doe dit nog een keer maar dan vink je het linkerbovenhoekje aan 

22. Open bladeren - flowersOrnaments9.pspimage ,bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag en zet hem met je verplaatsingsgereedschap 

naar links onder aan de rand zie voorbeeld 

23. Lagen-> dupliceren 

24. Afbeelding-> spiegelen 

25. Lagen-> samenvoegen- naar omlaag samenvoegen 

26. Effecten-> 3 d effecten - slagschaduw instellingen als bij punt 8 

27. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

28. Effecten-> 3 d effecten- knop, hoogte en breedte 6 dekking 100 transparant aangevinkt en 

kleur zwart 

 
29. Zet je naam of watermerk op je bewerking 

30. Bestand-> opslaan als – jpg 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke juli 2012 


