
Les 35 fantasie 

 

 

Wat hebben we nodig: 

Achtergrond - 1198012100_14.jpg 

Blok - blok.pspimage 

Vrouw - Dyveke- Funny-hat.PspTube 

Web - Image1.pspimage 

Ketting - kjb_pearlandheartnecklace.psp 

Ringen - misc47.pspimage 

Selecties: 

les35amanitutanka.PspSelection 

les35bmanitutanka.PspSelection 

Insteekfilter: 

Grafics Pluss 

Zet het filter bij je insteekfilters in je map en de selecties in de map my pspfiles in mijn documenten, 

map selecties  

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

1. Open plaatje – Achtergrond - 1198012100_14.jpg 

2. Materialen, voorgrondkleur #92477e , achtergrondkleur #24151f 



 
3. Shift D, en klik het origineel weg 

4. Aanpassen-> vervagen -  gaussiaanse vervagen – 10 

5. Effecten-> reflectie effecten –weerspiegeling, dekking 75, intensiteit 75 

 
6. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

7. Selecties-> selectie laden/opslaan – selectie laden vanaf schijf -  les35amanitutanka 

8. Vul deze laag met de achtergrondkleur 

9. Selecties-> niets selecteren 

10. Lagen-> dupliceren 

11. Afbeelding-> spiegelen 

12. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

13. Lagenpakket, zet de laag op zacht licht 

 
14. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

15. Selecties-> selectie laden/opslaan – selectie laden vanaf schijf -  les35bmanitutanka 

16. Vul deze laag met je vlakvulling met je voorgrondkleur 

17. Selecties-> niets selecteren 

18. Lagen-> dupliceren 

19. Afbeelding-> omdraaien 

20. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

21. Lagenpakket, zet de laag op overlay 

22. Activeer de bovenste laag 

23. Lagen-> dupliceren 



24. Effecten-> geometrische effecten- perspectief horizontaal - vervorming 50, kleur zwart 

aangevinkt, kleur D 

 
25. Lagen-> dupliceren 

26. Afbeelding-> spiegelen 

27. Activeer laag raster1 

 
28. Lagen-> dupliceren 

29. Effecten-> geometrische effecten – perspectief verticaal, vervorming 45, kleur aangevinkt de 

voorgrondkleur 

 
30. Activeer de bovenste laag 

31. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

32. Lagen->nieuwe rasterlaag 

33. Open plaatje Vrouw - Dyveke- Funny-hat.PspTube , bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

34. Met je verplaatsingsmateriaal verschuif je je plaatje naar rechts van het midden, zie vb 



35. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 15, dekking 80 vervagen 30 kleur zwart 

 
36. Activeer de onderste laag 

37. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

38. Open plaatje Blok - blok.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer de nieuwe laag , 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

plaats het blok nog 3 x zodat je hem 4 x hebt staan, zet ze mooi neer. 

39. Ga op de bovenste blok laag staan 

40. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen, dit doe zo vaak totdat alle lagen blok 1 laag 

geworden ze staan alle 4 op 1 laag 

41. Zet deze laag in het lagenpakket op 34 

42. Open plaatje Ringen - misc47.pspimage, bewerken-> kopieën, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuw laag, zet deze laag in het lagenpakket op 50, zet hem op zijn 

plaats met je verplaatsingsgereedschap 

43. Open plaatje Web - Image1.pspimage, bewerken-> kopieën, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuw laag, zet deze laag in het lagenpakket op 50, zet hem op zijn 

plaatst met je verplaatsingsgereedschap 

44. Open plaatje Ketting - kjb_pearlandheartnecklace.psp, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

45. Zet hem met je verplaatsingsgereedschap links onder en zet de laag op luminantie oud 

46. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

47. Afbeelding-> randen toevoegen – achtergrondkleur 1 pixel symmetrisch aangevinkt 

48. Afbeelding-> randen toevoegen – voorgrondkleur 30 pixels symmetrisch aangevinkt 

49. Afbeelding-> randen toevoegen – achtergrondkleur 5 pixels symmetrisch aangevinkt 

50. Met gereedschap toverstaf tik je de rand van 30 pixels aan 

51. Effecten-> reflectie effecten – patroon, rotatie op 50, de rechterkant allemaal op 20 

 
52. Effecten-> insteekfilers, grafics pluss – cross shadow 

53. Selecties-> niets selecteren 

54. Lagen-> nieuwe rasterlaag, Zet je naam of watermark erop 



55. Lagen-> samenvoegen- alle lagen samenvoegen 

56. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

 

Dank je wel, lieve groet Anneke ( niets mag zonder toestemming gebruikt worden) 


