
Herfst 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes:  

Herfst - herfst-003.pspimage 

meisje -FAIRY.pspimage 

  

selecties: 

*C&I-Jennifer1.PspSelection 

*les31manitutanka.PspSelection 

 

maskers: 

* checks.msk 

*23021 FIBS Mask by Shereen.jpg 

Plaats de selecties en maskers in je pspfiles in je documenten, en de plaatjes ergens op je pc 

**************************************** 

1. Bestand-> open , transparante afbeelding van 800 bij 500 pixels 

2. Ga naar materialen en kies de kleuren, voorgrondkleur #bf1913, achtergrondkleur #3b1226 

 

3. Vul met je gereedschap vlakvulling , de nieuwe afbeelding met de voorgrondkleur 

#bf1913 



4. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

5. Vul  deze laag met gereedschap vlakvulling met de achtergrondkleur #3b1226 

6. Lagen-> masker laden/opslaan – masker laden van schijf -  32021FIBS, lagen-> samenvoegen- 

groep samen voegen 

 
7. Open plaatje herfst-003 bewerken-> kopiëren, afbeelding activeren, bewerken-> plakken als 

nieuwe laag en hij staat gelijk goed 

8. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

9. Vul met je gereedschap vlakvulling met de achtergrondkleur 

10. Lagen-> maskerladen/opslaan – masker laden van schijf -  checks, lagen -> samenvoegen – 

groep samenvoegen, en zet deze laag op 25 

11. Open plaatje FAIRY. Bewerken-> kopiëren – afbeelding activeren – bewerken-> plakken als 

nieuwe laag en schuif haar met je verplaatsingsgereedschap  naar links in het midden. 

12. Lagen-> dupliceren 

13. Afbeelding->  spiegelen 

14. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen 

15. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw – v 6. H 10 dekking 80 vervagen 22 kleur zwart 

 
16. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

17. Selecties-> selecties laden/opslaan – selecties laden van schijf -  C&I Jennefer1 

18. Vul deze laag met de achtergrondkleur, om het makkelijker te maken vergoot je je afbeelding 

met je vergrootglas en dan je klikt met je vlakvulling tussen de stippellijntjes 

19. Selecties-> niets selecteren 

20. Lagen-> dupliceren 

21. Afbeelding-> spiegelen 

22. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen, en zet de laag op 20 



23. Lagen-> schikken – omlaag en doe dit nog een keer dan staat hij twee lagen lager 

 
24. Activeer nu de bovenste laag 

25. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

26. Selecties-> selecties laden/opslaan – selecties laden vanaf schijf – les31manitutanka 

27. Vul deze laag met de achtergrondkleur 

28. Selecties-> niets selecteren 

29. Kijk even of hij netjes staat, zie voorbeeld, verschuif hem anders met je 

verplaatsingsgereedschap 

30. Lagen-> dupliceren 

31. Afbeelding-> spiegelen 

32. Lagen-> samenvoegen -  omlaag samenvoegen 

33. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 10, dekking 100 vervagen 30 kleur #f6ac09, en 

doe dit nog een keer maar dan v en h op -10 

 
34. Lagen -> samenvoegen -  zichtbare lagen samenvoegen 



35. Tik met je muis bij gereedschappen op het pijltje dan draaien de kleuren  om 

 

36. Open gereedschap Tekst   kies bovenin je balk een mooi font ( lettertype) en schrijf het 

woord Herfst, zie voorbeeld, en geef schaduw naar eigen idee 

37. Afbeelding-> randen toevoegen 1pixel symmetrisch aangevinkt  achtergrondkleur ( donkere) 

38. Afbeelding-> randen toevoegen- 20 pixels voorgrondkleur symmetrisch aangevinkt 

39. Gereedschap toverstafje, tik deze rand aan met je muis 

 
 

 
40. Effecten->  reflectie effecten- patroon rotatie op 90, aantal kolommen en aantal rijen 3 de 

rest op 0 

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

breedte op 4, diepte 5 en effenheid ambiance glinstering op 0 

 



42. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw- v en h 10, dekking 60 vervagen 20 kleur #f6ac09, en 

doe dit nog een keer maar dat v en h op -10 

 
43. Selecties-> niets selecteren 

44. Afbeelding-> randen toevoegen  10 achtergrond kleur 

45. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

46. Zet hier je naam of je watermerk 

47. Lagen-> samenvoegen -  alle lagen samenvoegen 

48. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke Vink, september 2012 

Niets mag zonder toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden 

 


