
Les  29 

 

Wat hebben we nodig: 

achtergrondplaatje - 12_5_06cebarre1_sw.pspimage 

staf - winters169.pspimage 

wolf – wolf_peperina05052010a.pspimage 

brush - bloemen004, ( die zet je op je bureaublad en gaat via importeren in psp binnen halen zoals in 

een eerdere les) 

1. Bestand-> open nieuw transparant 800 pixels bij 800 pixels 

2. Materiaal, open de voorgrondkleur  #f5ce33 en kies  achtergrondkleur #800080 

 



3. Open gereedschap selectie , kies voor vierkant doezelen 0 

 
4. Beeld-> zet een vinkje bij linialen 

 
5. Zet je muis 50 pixels uit de rand en trek je van links boven tot rechts onder met je  muis en 

houdt een rand van 50 pixels vrij 

6. Vul deze laag met je vlakvulling met je voorgrondkleur 

7. Lagen -> nieuwe raster laag 

8. Selecties->wijzigen-inkrimpen 25 

9. Lagen-> nieuwe raster laag, met je vlakvulling de achtergrondkleur 

10. Selecties -> wijzigen – inkrimpen 25 en klik delete 

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

dit nog een keer maar dan v en h op -5 

  
12. Activeer de onderste laag Selecties-> wijzigen – inkrimpen 50 en klik op delete 

13. Selecties-> niets selecteren  



14. Je onderste laag is nog steeds geactiveerd 

15. Effecten-> afbeeldingseffecten- naadloos herhalen 

 
16. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 1, dekking 100, vervagen1, kleur 

achtergrondkleur 

 
17. Effecten-> textuur effecten- textuur en kies een textuur die je mooi vind ik koos gekreukeld 

papier 

18. Lagen-> nieuwe raster laag 

19. Gereedschap selectie-vierkant, trek een vierkant in de binnen vierkant  

 
20. Open achtergrondplaatje, bewerken-> kopiëren,  activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken in selectie  

21. Selecties-> niets selecteren 

22. Activeer de paarse rand 



23. Lagen-> dupliceren 

24. Activeer de onderste laag van de twee 

25. Effecten-> geometrische effecten- cirkel, transparant aan gevinkt 

 
26. Effecten-> textuureffecten- mozaïek glas, aantal kolommen en aantal rijen 79, ronding van 

glas 50 , ronding van rand 81, voegbreedte 6 en dekking 60 

 
27. Activeer bovenste laag 

28. Lagen-> nieuwe raster laag 

29. Open brush/penseel, en zoek je penseel bloemen004. 

30. Klik met je muis rechts ( achtergrondkleur) twee links in de hoek en twee keer rechts in de 

hoek zie voorbeeld 

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

32. Lagen -> dupliceren 

33. Afbeelding -> omdraaien 

34. Open plaatje staf, bewerken-> kopiëren, activeer je bovenste laag van je bewerking, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag  

35. Met je verplaatsingsgereedschap schuif je hem naar boven zie voorbeeld 



36. Effecten-> 3 d effecten -  slagschaduw, v en h 7, dekking 100 vervagen 15, kleur zwart 

 
37. Open plaatje wolf, bewerken-> kopiëren, activeer je bovenste laag van je bewerking, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag  

38. Met je verplaatsingsgereedschap schuif je hem naar links onder  zie voorbeeld dus niet tegen 

de zij rand aan 

39. Lagen -> nieuwe raster laag 

40. Vul deze met je gereedschap vlakvulling met de achtergrond kleur 

41. Selecties-> alles selecteren 

42. Selecties-> wijzigen - inkrimpen 10 

43. Klik op delete 

44. Selecties-> niets selecteren 

45. Effecten-> 3 d effecten- afschuining naar binnen, breedte 25, effenheid 10, diepte, ambiance 

en glinstering 15, kleur wit 

  
46. Lagen -> nieuwe raster laag 

47. Kies een mooi lettertype en schrijf de tekst oergevoel , ik heb de slagschaduw v en h 1 

dekking 100 vervagen 1 en de kleur is de voorgrondkleur 

48. Lagen->nieuwe raster laag 

49. Zet je naam of watermerk op je werk 

50. Bestand-> opslaan als -  png bestand 

 

 


