
Les 30 

 

 

Wat hebben we nodig: 

fee - jcw_bw_fairy.pspimage 

Filter: graphics plus 

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

2. Materialen , kies voorgrondkleur#7ce6fa achtergrond kleur #01565d 

 



3. Gereedschap selectie -  ster2 

 
4. Trek met je muis van links boven naar rechts beneden de ster ( 2 blokjes uit de kant) 

5. Gereedschap vlakvulling vul deze laag met je achtergrondkleur 

6. Lagen->nieuwe raster laag vul deze laag met je vlakvulling met de voorgrondkleur  

7. Selecties-> niets selecteren 

8. Effecten-> textuureffecten – mozaïek –glas, aantal rijen en kolommen 100, ronding van glas 

50, ronding van rand 81, voegbreedte 6 dekking 60 

 
9. Lagen-> samenvoegen- zichtbare lagen samenvoegen 

10. Lagen-> dupliceren 

11. Afbeelding-> formaat wijzigen – 60 % alle lagen uit gevinkt 

12. Lagen-> samenvoegen- zichtbare lagen samenvoegen 

13. Lagen-> dupliceren 

14. Activeer onderste laag 

15. Effecten-> afbeeldingseffecten- naadloos herhalen 

 



16. Blijf op de onderste laag staan 

17. Effecten-> reflectie effecten -  caleidoscoop 

alles op 15, behalve schaalfactor -15 en  aantal ringen op 1, omloop aangevinkt

 
18. Activeer bovenste laag, Lagen-> nieuwe raster laag 

19. Gereedschap selectie- cirkel en trek met je muis een cirkel in het midden op de blauwe cirkel 

die er al staat 

 
20. Gereedschap vlakvulling, vul deze laag met je achtergrondkleur 

21. Selecties-> wijzigen-inkrimpen10  En klik delete 

22. Selecties-> niets selecteren 

23. Lagen-> nieuwe raster laag 

24. Gereedschap selectie – cirkel, trek in de cirkel een kleiner cirkel ( op de binnen hoeken van 

de kleine cirkel) 

25. Gereedschap vlakvulling , vul dit met de voorgrondkleur 

26. Selecties-> wijzigen – in krimpen 10 en delete 

27. Selecties-> niets selecteren 

28. Gereedschap verplaatsen, je schuift je ring tegen de onder rand van de grotere ring aan 

29. Lagen-> samenvoegen-omlaag samenvoegen 

30. Effecten->  3d effecten- slagschaduw- v en h 2, dekking 100 , vervagen 1 kleur zwart en doe 

dit nog een keer met v en h op -2 



31. Effecten->  reflectie effecten- caleidoscoop, horizontale 100, verticale 15, rotatie 15, schaal -

15, herhaling 20 aantal ringen 0 radiale zuiging 0 

 
32. Ga op de bovenste laag staan 

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

34. Lagen-> schikken-omlaag  

35. Ze de bovenste laag in het lagenpakket op  70 

36. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

37. Lagen-> nieuwe raster laag 

38. Vul deze laag met je vlakvulling  #011719 

39. Effecten-> textuureffecten-textuur zoek iets wat je mooi vind, ik neem en soort steen 

40. Lagen-> schikken-omlaag 

41. Afbeelding-> randen toevoegen- 1 pixels  #011719 

42. Open plaatje fee, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als 

nieuwe laag 

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

44. Lagen-> nieuwe raster laag 

45. Zet je naam of watermerk er op 

46. Afbeelding-> randen toevoegen 30 symmetrisch aangevinkt achtergrond kleur 

47. Gereedschap toverstafje, tik de rand aan 

48. Effecten-> insteekfilters- graphics plus- cross shadow standaard instellingen 

49. Selecties-> niets selecteren 

50. Bestand-> opslaan als- jpg bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke augustus 2012 

Niets van deze les mag zonder toestemming gebruikt worden 


