
Les 33 afrika 

 

Wat hebben we nodig: 

achtergrond - aaabibichejermolex001.pspimage 

landschap - cmlslandscape006a70.pspimage 

corner - ivy_corners0315.pspimage 

groep olifanten - PartOfTheHerd[1].pspimage 

olifant - Tubed_by_monique42_3452.pspimage 

   

Insteekfilter: Unlimited 

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

1. Open plaatje achtergrond - aaabibichejermolex001.pspimage 

2. Shift D en doe origineel weg 

3. Ga op de bovenste laag staan en doe het oogje dicht 

4. Lagen-> samenvoegen – alle  lagen samenvoegen 

5. Lagen -> dupliceren 



6. Effecten-> reflectie effecten- caleidoscoop, rotatiehoek, 284, schaalfactor 17, 

herhalingsfactor 10, aantal ringen 1, weerspiegelen aangevinkt 

 
7. In lagen pakker, zet deze laag op 40 

8. Lagen-> dupliceren 

9. Effecten-> vervormingseffecten – poolcoördinaten – polair naar rechthoekig 

 
10. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

11. Lagen -> nieuwe rasterlaag 

12. Vul deze laag met je vlakvulling met deze kleur #6b5023, en zet de laag op 43 

13. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

14. Selecties-> alles selecteren 

15. Open plaatje landschap - cmlslandscape006a70.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer 

jouw afbeelding, bewerken-> plakken in selectie 

16. Selecties-> niets selecteren 

17. Lagen-> dupliceren 

ga op de onderste van deze twee staan 

 



18. Effecten-> vervormings  effecten – wind , van rechts, windkracht 100 

 
 

19. Lagen-> dupliceren 

 

20. Afbeelding-> spiegelen 

 

21. Activeer bovenste laag en zet de laag op 60 

 

22. Open plaatje groep olifanten - PartOfTheHerd[1].pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer 

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

verplaatsingsgereedschap naar rechts onder zie voorbeeld, en zet deze laag op 75 

 

23. Lagen-> dupliceren 

 

24. Afbeelding-> spiegelen 

 

25. Open plaatje olifant - Tubed_by_monique42_3452.pspimage, bewerken-> kopiëren, 

activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag en staat gelijk goed 

 

26. Lagen -> dupliceren 

 

27. De tweede laag van deze olifant zet je op 65 

 

28. Van de bovenste laag wis je met je wisser het opspattende water weg 

 

 

29. Activeer de laag van de olifant met laagdekking 65, 

 



30. Lagen-> schikken – omlaag schikken, en doe dit nog een keer 

 
 

31. Activeer de bovenste laag 

 

32. Effecten-> 3d effecten -  slagschaduw, v  10 h -10 dekking 100 vervagen 40 kleur zwart 

 

 
 

33. Open gereedschap Tekst 



34. Zoek een mooi font en gebruik een kleur uit je bewerking en schrijf AFRICA, en geef schaduw 

mee 

35. Lagen-> samenvoegen-alle lagen samenvoegen 

36. Afbeelding-> randen toevoegen – 1 pixel zwart symmetrisch aangevinkt 

37. Afbeelding-> randen toevoegen -  10 pixels symmetrisch aangevinkt kleur uit je plaatje 

38. Afbeelding -> randen toevoegen – 25 pixels , symmetrisch  aangevinkt 

39. Gereedschap toverstafje , tik aan met je muis 

40. Effecten-> textuur effecten – stro,  vervagen 40, dichtheid 15, lengte 14 breedte 1 

transparant 0, kleur donkerbruin in mijn geval hoek 100 

 
41. Effecten-> 3 d effecten – afschuining naar binnen , breedte 4, diepte 5 rest op 0 hoek 315, 42 

en 30, kleur mag je zelf kiezen uit je plaatje een lichte kleur 

 
42. Selecties-> niets selecteren 

43. Afbeelding-> randen toevoegen -  symmetrisch aangevinkt – 35 pixels in jouw gekozen kleur 

44. Effecten-> insteekfilters – unlimited - Kies uit buttons en frames een mooie rand  

45. Open plaatje corner - ivy_corners0315.pspimage, en kies er een die je mooi vindt, 

bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag, en 

schuif hem met je verplaatsingsmateriaal in de linkerbovenhoek 

46. Lagen-> dupliceren 

47. Afbeelding-> spiegelen, en afbeelding draaien 

48. Lagen-> samenvoegen – omlaag samen voegen 

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

50. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

51. Zet hier op je naam of handtekening 

52. Bestand-> opslaan als jpg bestand 



Dank je wel,  lieve groet Anneke Vink september 2012 

Niets mag zonder toestemming gebruikt worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


