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Wat hebben we nodig: 

Natuur – natuur.jpg 

Vrouwenhoofd - Yoka-Golden22-02-06-small.pspimage 

patroon – md-glass37.jpg ( in map patronen) 

masker – masker 20 ( in map maskers) 

Filter: graphics plus, zit bij les 21 in de materialen en beschrijving staat in de les van 21 

1. Bestand->  open foto natuur. Shift D , en sluit het origineel 

2. Open plaatje Vrouwenhoofd - Yoka-Golden22-02-06-small.pspimage, afbeelding-> formaat 

wijzigen 120 % 

bewerken-> kopiërend, activeer natuur, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

Zet de dame met je verplaatsingsmateriaal links in de hoek met de onderrand van het 

plaatje op de onderrand van je afbeelding. 

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

 
4. Afbeelding-> randen toevoegen 1 pixels zwart, symmetrisch aan gevinkt  



5. Afbeelding-> randen toevoegen 50 pixels wit, symmetrisch aangevinkt 

6. Tik met gereedschap toverstafje de witte rand aan 

 

 
7. Klik op voorgrond bij materialen en kies tabblad patroon en zoek via het pijltje naar  

md-lass37, hoek 0 en schaal 100 

 

8. Met gereedschap vlakvulling  klik je links met je muis om deze selectie te vullen 

9. Effecten-> 3 d effecten-gestanst verticaal en horizontaal 8, dekking 80 vervagen 10 en 

schaduwkleur zwart, binnekleur niet aangevinkt 

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

11. Selecties-> niets selecteren 



12. Lagen-> nieuwe raster laag, kies een kleur die uit je bewerking komt ik koos #b08b33, het 

moet wel een lichte kleur zijn 

13. Vul deze laag met je vlakvulling gereedschap  

14. Lagen-> maskerladen - opslaan-masker laden vanaf schijf- masker20 

Luminantie van bron, aanpassen aan doek transparantie omkeren en alle maskers verbergen 

aangevinkt 

 
15. Lagen-> samenvoegen- groep samenvoegen 

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

 
17. Shift D 

18. Zet een afbeelding even opzij  

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

rechts 200 kleur #4f2c06 

20. Klik het zijstuk aan met je toverstaf om het te selecteren 

21. Lagen-> nieuwe raster laag 

22. Selecties-> wijzigen-inkrimpen - 10 

23. Met je vlakvulling klik je links met je muis materiaal op voorgrondkleur  #b08b33 

24. Selecties-> wijzigen- inkrimpen - 10 en klik op delete 



25. Selecteren-> niets selecteren 

26. Lagen-> dupliceren 

27. Klik het oogje bij de bovenste laag even dicht 

28. En ga op de onderste van deze twee lagen staan 

29. Effecten-> textuureffecten- bont , vervagen 31, dichtheid 90 lengte 20 transparantie 8 

 
30. Klik het oogje weer open en activeer die laag 

31. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, geef dezelfde schaduw als bij punt 16 en doe dit nog 

een keer met v en h op -2 

32. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samenvoegen 

33. Ga nu naar de afbeelding die even op zij gezet is , lagen-> samenvoegen – alle lagen 

samenvoegen 

34. Afbeelding-> formaat wijzigen- 40 % 

35. Bewerken-> kopiëren, activeer de grote afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

36. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw v 5, h 25, dekking 70, vervagen 10,  kleur zwart 

 
37. Met gereedschap verplaatsen schuif je je kleine plaatje naar rechts in het midden , met de 

schaduwrand bijna tegen het gele frame aan zie voorbeeld 



38. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samenvoegen 

39. Gereedschap tekst , kies een font die je mooi vind ik nam, kleur in de achtergrond 

#b08b33  

 
40. Ik heb font kunstler script , 72 punten b aangeklikt 

41. Lagen-> nieuwe raster laag 

42. Zet je naam of je watermerk er op 

43. Bestand-> opslaan als –jpg bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke Vink  augustus 2012 

 


