
Les 34 Ballet 

 

Wat hebben we nodig: 

ballerina - 1Patries_the ugly duckling-Bob Shomler-19-10-07.psp 

groep - ballerina;s.pspimage 

balletgroep - Ballet ¸Joao Vasco- Misted By Sorensen_Designs -Tube 2006-54.PspTub 

corner - Corner.pspimage 

spitzen - LD-ballet-spitzen.pspimage 

winter - Winter.pspimage 

 

Zet het script in mijn documenten – my pspfiles – script beperkt 

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

1. Bestand-> open transparant 900 pixels breed, en 400 pixels hoog 

2. Materiaal, klik de voorgrond open en kies  #e1e2e4, en de achtergrondkleur #a9bac2 

 



3. Klik je voorgrondkleur open en kies voor verloop radiaal, hoek 0, herhalen 15 

 
4. Met je gereedschap vlakvulling vul je afbeelding met het verloop 

5. Lagen-> dupliceren 

6. Effecten-> afbeeldings effecten – verschuiving 

 
7. Zet deze laag op 50 

8. Lagen -> dupliceren 

9. Afbeelding-> spiegelen  

10. Lagen-> samenvoegen-zichtbare lagen samenvoegen 

11. Effecten-> randeffecten – accentueren 

12. Doe dit nog een keer 

13. Aanpassen -> vervagen- gaussiaanse vervagen – 5 

14. Effecten-> afbeeldingseffecten – naadloze herhalen, hoek, bidirectioneel gebogen 

aangevinkt. 

 



15. Effecten-> textuureffecten – textuur, ik koos voor arcering klont 

 
16. Lagen->nieuwe rasterlaag 

17. Open plaatje winter - Winter.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

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

helemaal naar rechts zo dat het randje net weg valt. Zet de laag op 37 en het lagenpakket op 

luminantie oud 

18. Lagen-> dupliceren 

19. Afbeelding-> spiegelen 

20. Bewerken-> plakken als nieuwe laag 

21. Zet deze laatste laag ook op 37 en op luminantie oud 

22. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

23. Open plaatje balletgroep - Ballet ¸Joao Vasco- Misted By Sorensen_Designs -Tube 2006-

54.PspTub, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe 

laag, zet deze laag op 70 en op luminantie oud 

24. Schuif dit plaatje aan de rand van het meer met je verplaatsingsgereedschap 

25. Open plaatje spitzen - LD-ballet-spitzen.pspimage , bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag, zet deze laag op 70 . schuif iets omhoog 

met je verplaatsingsgereedschap zie voorbeeld 

26. Open plaatje groep - ballerina;s.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag, zet deze laag op 50 . schuif met je 

verplaatsingsgereedschap rechts onderin iets van de rand af, en zet de laag op luminantie 

oud 

27. Open plaatje ballerina - 1Patries_the ugly duckling-Bob Shomler-19-10-07.psp, bewerken-> 

kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag. schuif met je 

verplaatsingsgereedschap links onderin iets van de rand af. 



28. Effecten-> 3 d effecten -  slagschaduw v 5 h -5, dekking 100, vervagen 10 kleur zwart 

 
29. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

30. Open gereedschap tekst en kies in de bovenbalk een mooi lettertype en typ het woord 

Zwanenmeer 

31. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

32. Zet je naam of watermerk op je afbeelding 

33. Lagen-> samenvoegen -  alle lagen samen voegen 

34. Beeld-> werkbalken – script aanvinken 

35. Start script les34 

36. Open plaatje corner - Corner.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag. schuif met je verplaatsingsgereedschap in de 

rechterbovenhoek 

37. Efecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 3, dekking 100 vervagen 3 kleur zwart 

 
38. Lagen-> dupliceren 

39. Afbeelding-> spiegel en afbeelding-> omdraaien 

40. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

41. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke 2012 

Niets mag worden gebruikt zonder toestemming 


