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Wat hebben we nodig: 

achtergrond - 1220640152_paysages.pspimage 

vrouw - calguisportrait2519.pspimage 

vogel - Love Bird.pspimage 

Fiters: texturizer en graphics plus 

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

2. Materialen kleuren, open voorgrond en geef deze kleur #fbfdac, open achtergrond en geef 

deze kleur #9a784a 

 



3. Vul je afbeelding met je vlakvulling met de achtergrondkleur door rechts te klikken met je 

muis 

4. Selecties-> alles selecteren 

5. Lagen-> nieuwe raster laag 

6. Open achtergrond - 1220640152_paysages.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken in selectie 

7. Selecties-> niets selecteren 

8. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samenvoegen 

9. Effecten-> insteekfilters – Textuur- Texturizer-sandstone- scaling 100 relief 4, top 

 
10. Open vrouw - calguisportrait2519.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

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

zo dat haar hoofd vrij is tegen de linkerzijkant aan zie voorbeeld 

11. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw v en h 10, dekking 80 vervagen 20 kleur zwart 

 
12. Open vogel - Love Bird.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag en zet hem met je verplaatsingsgereedschap op de hand van de 

vrouw 

13. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, als bij punt 11 



14. Lagen-> samenvoegen -  alle lagen samenvoegen 

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

16. Afbeelding-> randen toevoegen 6 pixels #404242 symmetrisch aangevinkt 

17. Tik de rand aan met je gereedschap toverstafje 

18. Effecten-> 3 d effecten – afschuining naar binnen 

 
19. Selecties-> niets selecteren 

20. Shift D, en zet deze even weg ( 1), ( dunne grijze randje) 

21. Afbeelding-> randen toevoegen, 15 pixels achtergrondkleur #9a784a 

22. Shift D en zet er een even weg (2) , (met gekleurde rand van 15 pixels) 

23. Afbeelding-> randen toevoegen, 15 pixels achtergrondkleur #9a784a 

24. Rand aan tikken met toverstafje 

25. De ander bewerking ( 2), effecten-> afbeeldingseffecten- naadloos herhalen 

 
26. Bewerken-> kopiëren, activeer de andere grootste afbeelding, lagen-> Nieuwe raster laag , 

bewerken-> plakken in selectie 

27. Selecties-> niets selecteren 

28. Zet in het lagen pakker de laag op 50 

29. Effecten-> insteekfilters, graphics plus- cross shadow met standaard instellingen 

30. Pak het plaatje (1) met het dunne grijze randje 

31. Afbeelding-> formaat wijzigen-   40 % 

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

33. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw- zelfde als punt 11 



34. Gereedschap selecteren, als je dit aanklikt komt er een vierkantje om je plaatje met een 

rondje en een vierkantje in het midden van het plaatje . 

Ga met je muis op het vierkantje staan en trek hem zo scheef net zoals het voorbeeld 

35. Als je dit gedaan hebt ga met je verplaatsing gereedschap op je plaatje staan en zet hem 

netjes op zijn plek zie voorbeeld 

36. Lagen->  dupliceren 

37. Afbeelding-> formaat wijzigen- 80 %, alle lagen uit gevinkt 

38. Met je verplaatsingsmateriaal zet je hem iets naar beneden op zijn plek zie voorbeeld 

39. Lagen-> dupliceren 

40. Afbeelding-> formaat wijzigen- 80 %,  alle lagen uit gevinkt 

41. En zet ook deze weer op de juiste plek zie voorbeeld 

42. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samenvoegen 

43. Lagen-> nieuwe raster laag 

44. Zoek een mooi lettertype en schrijf je tekst en geef hem schaduw 

45. Lagen-> nieuwe raster laag, zet je naam of watermerk op je bewerking 

46. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

47. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

 

Dank je wel, lieve groet Anneke augustus 2012 

Uit deze les mag niets gebruikt worden zonder toestemming van de schrijver 


