
Les 32 , Japan 

 

Wat hebben we nodig: 

Waaier - JaxTube_Artist_WilliamChiu_JapaneseGardenFan_180706.pspimage 

boom - JLbonsaitree.pspimage 

hoeken - ks-hoekjes.pspimage 

huisje - sonja-tube-miyajima-torii-gate-china-2006.pspimage 

meisje - Zenyra_-_ExotiqueAsie20.pspimage 

lantaarn - ME~OLantern2~DVDM.pspimage 

Maskers: 

tjits03-m01.PspMask 

Up&about.jpg 

Zet de maskers in  - mijn documenten – my pspfiles- masks 

1. Bestand-> open nieuw transparant  600 bij 600 pixels 

2. Bij materialen kies je voorgrondkleur #6b9332, en achtergrondkleur #721905 

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

4. Lagen->nieuwe rasterlaag 

5. Vul deze laag met je gereedschap vlakvulling met de achtergrondkleur 



6. Lagen-> masker laden / opslaan – masker laden vanaf schijf – up&about 

luminantie van bron, aanpassen aan doek, alle maskers verbergen aangevinkt 

 
7. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

8. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v e h 1 dekking 100 vervagen 1 kleur zwart 

 
9. Lagen->nieuwe rasterlaag 

10. Vul deze laag met je vlakvulling met de achtergrondkleur 

11. Lagen-> masker laden/opslaan -  masker laden van schijf – tjits03-m01 

luminantie van bron, aanpassen aan doek, alle maskers verbergen aan gevinkt maar ook ene 

vinkje bij transparantie omkeren 

 
12. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 



13. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw , zelfde als bij punt 8 

14. Effecten-> textuureffecten – zoek een mooi niet te opvallend structuur 

15. Lagen-> samenvoegen -  zichtbare lagen samenvoegen 

16. Open hoeken - ks-hoekjes.pspimage, bewerken-> kopiëren , activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

17. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 3 , dekking 80, vervagen 20 kleur zwart. Doe dit 

nog een keer met v en h op -3 

 
18. Lagen->nieuwe rasterlaag 

19. Selecties-> alles selecteren 

20. Selecties-> wijzigen -  inkrimpen - 40 

21. Open plaatje huisje - sonja-tube-miyajima-torii-gate-china-2006.pspimage, bewerken-> 

kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken in selectie 

22. Selecties-> niets selecteren 

23. Lagen-> zet de laag op 50 

24. Open plaatje  lantaarn - ME~OLantern2~DVDM.pspimage, bewerken-> kopiëren activeer 

jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

25. Zet de lantaarn precies met het oogje op de rechterhoek van het huisje 

26. Lagen-> dupliceren 

27. Afbeelding -> spiegelen 

28. En schuif je lantaarn met je verplaatsingsgereedschap aan de andere kant met het oogje op 

de bovenbalk van de huisje 

29. Lagen-> samenvoegen – omlaag samen voegen 

30. Pak je gereedschap wisser en veeg de oogjes weg zodat het net lijkt alsof de lantaarns  aan 

de balk hangen 



31. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw , v 5 en h -10,dekking 80 vervagen 20- kleur zwart 

 
32. Open plaatje meisje - Zenyra_-_ExotiqueAsie20.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer je 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag, en schuif hem met je 

verplaatsingsgereedschap naar rechtsonder zo dat de hoek precies tegen elkaar komt onder 

aan 

33. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als punt 30 

34. Afbeelding-> randen toevoegen – symmetrisch uit gevinkt – voorgrondkleur 

links en rechts 100, boven en onder 0 

35. Tik met je toverstafje de groene zijkanten aan ( shift ingedrukt houden) 

36. Effecten-> textuureffecten – mozaïek –antiek,  

 
37. Selecties-> omkeren 

38. Effecten-> 3d effecten – slagschaduw, v en h 15, dekking 90 vervagen 40, en kleur zwart, doe 

dit nog een keer maar dan v en h op -15 

 
39. Selecties-> niets selecteren 



40. Open plaatje Waaier - JaxTube_Artist_WilliamChiu_JapaneseGardenFan_180706.pspimage, 

bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe lag 

41. Met je gereedschap selectie kan je je plaatje draaien en zet hem zie voorbeeld 

 
42. Effecten-> 3 d effecten -  slagschaduw, v en h 15, dekking 90, vervagen 40 kleur zwart 

 
43. Open plaatje boom - JLbonsaitree.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag en zet hem precies zoal voorbeeld 

44. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als bij punt 41 

45. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

46. Afbeelding-> randen toevoegen symmetrisch aangevinkt 5 pixels achtergrondkleur 

47. Lagen-nieuwe rasterlaag 

48. Zet hier je tekst met jouw kleur en lettertype en schaduw 

49. Zet je naam of watermerk op je bewerking 

50. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

 

Dank je wel 

Groetjes Anneke Vink september 2012, niets mag zonder toestemming gebruikt worden  


