
Les 28 

 

Benodigdheden: 

adelaar:  manitutankaneagle.pspimage 

adelaar: winter79 

selectie:  les28manitutanka 

selectie: les28manitutanka2 

Filters: graphics Plus 

Plaats  de selecties in je map selecties, mijn documenten pspfiles, ze het filter in je map insteekfilters 

op je pc. 

 

1. Bestand-> open nieuw transparant 800 pixels breed bij 500 pixels hoog 

2. Materiaal- kleuren voorgrond #e2d3c5 en achtergrond #98572b 

 



3. Klik je voorgrond open en kies tabblad verloop , radiaal, hoek en herhalen op 0, horizontaal 

50 verticaal op 100 

 
4. Met gereedschap vlakvulling vul je je afbeelding met verloop 

5. Effecten-> vervormingseffecten- Poolcoördinaten- rechthoekig naar polair, en omloop 

aangevinkt 

 
6. Lagen-> alle lagen samenvoegen 

7. En weer het zelfde effect van punt 4 

8. Lagen-> nieuwe raster laag 

9. Selecties-> selectie laden/ opslaan- selectie laden van schijf- les28manitutanka 



10. Materialen – voorgrondkleur – tabblad verloop, zonnestraal- hoek 0, herhalen1 horizontaal 

en verticaal op 50 

 
11. Vul deze laag met  verloop 

12. Selecteren-> niets selecteren 

13. Met je verplaatsingsgereedschap schuif je dit plaatje naar de rechterkant tegen de midden 

lijn aan 

14. Lagen-> dupliceren 

15. Afbeelding-> spiegelen 

16. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen 

17. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 4, dekking 90 schaduw 15, kleur zwart, en doe 

dit nog een keer op v en h -4 

 
18. Zet het lagen pakker op 50 

19. Lagen-> dupliceren 

20. Ga op de onderste van de twee lagen staan 



21. Effecten-> geometrische effecten- sferisch, standaard instellingen 

 
22. Maak je bovenste laag actief 

23. Lagen->nieuwe raster laag  

24. Selecties-> selectie laden/ opslaan- selectie laden van schijf- les28manitutanka2 

25. Materialen – voorgrondkleur – tabblad verloop, zonnestraal- hoek 0, herhalen1 horizontaal 

en verticaal op 50 

26. Vul deze laag met  verloop 

27. Selecteren-> niets selecteren 

28. Lagen-> dupliceren  

29. Blijf op de bovenste laag staan 

30. Effecten-> insteekfilters- graphics plus – kaleidoscoop – standaardinstellingen 

 
31. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw  v en h 1, dekking 50, vervagen 15 en kleur zwart, doe 

dit ook met de laag die er onder zit 

 



32. Lagen-> nieuwe raster laag,  vul met je achtergrondkleur 

33. Laagdekking  70 

34. Effecten-> textuureffecten- lamellen, breedte 8 dekking 100, horizontaal aangevinkt en de 

kleur is de achtergrondkleur 

 
35. Open adelaar – manitutankaeagle, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

36. Schuif hem met je verplaatsingsgereedschap naar links onder in de hoek 

37. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 15, dekking 90, vervagen 25, kleur zwart 

 
38. Lagen-> dupliceren 

39. Activeer de onderste laag 

40. Afbeelding-> formaat wijzigen- 150 %, alle lagen uit gevinkt 

41. Zet de laag op 30, en schuif deze laag zo dat hij ook met de rand in de hoek staat zie 

voorbeeld 

42. Activeer de bovenste laag 

43. Open plaatje adelaar-winter79, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag. 

44. Effecten-> 3d effecten – slagschaduw, zelfde als bij punt 34  

45. Lagen-> dupliceren 

46. De tweede laag activeren. Afbeelding-> formaat wijzigen – 150 % 

47. Schuif deze laag mooi onder de andere vogelen zet de laag op 30 

48. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samenvoegen 



49. Afbeelding-> randen toevoegen- 1 pixels zwart 

50. Afbeelding-> randen toevoegen – 25 pixels achtergrondkleur  

51. Gereedschap toverstaf, let op tolerantie en doezelen op 12 

 
52. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 5, dekking 90, vervagen 5 kleur zwart, doe dit 

nog een keer, met v en h -5 

 
53. Selecties-> niets  selecteren 

54. Lagen -> nieuwe rasterlaag 

55. Zet je naam of watermerk op je werk 

56. Bestand -> opslaan als- jpg bestand 

Dank je wel, lieve groet Anneke 

Uit deze les mag niet gebruikt worden zonder toestemming 

 

 

 

 


