
Les 37 Wild White Horses 

 

Wat hebben we nodig: 

plaatjes 

twee paarden - prim_Spirit_of_pride.psp 

Bomen - sunrise.pspimage 

groep paarden - Tubed by Monique42_F884.psp 

Paardenhoofd - Mare MEH.psp 

Masker: 

CrisTaylor_m12.PspMask 

Penseel/brush: 

wildwhitehorses37manitutanka.PspBrush 

Zet het masker in je map masker van je pspfiles, en importeer via bestand  van je psp programma je 

penseel/ brush 

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

1. Bestand-> nieuw transparant – breedte 800 pixels, hoogte 500 pixels 

2. Materiaal – voorgrondkleur #f4f4e1- achtergrondkleur  #757763 

 



3. Open de voorgrondkleur en kies voor tabbladverloop – radiaal – hoek 0 – herhalen3 de 

rest op 50 

 
4. Vul je afbeelding met je vlakvulling met het verloop 

5. Effecten-> textuureffecten -  textuur, zoek een mooi niet te diep textuur uit , ik heb diepte 

1 gekozen 

 
6. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

7. Selecties -> alles selecteren 

8. Open het plaatje Bomen - sunrise.pspimage - bewerken-> kopiëren – activeer jouw 

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

verplaatsingsgereedschap naar rechts onder zie voorbeeld - laagdekking 42 

9. Zet deze laag op luminatie oud 

10. Selecties-> niets selecteren 

11. Open plaatje groep paarden - Tubed by Monique42_F884.psp, bewerken-> kopiëren, 

activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

12. Lagen-> dupliceren 

13. Afbeelding-> formaat wijzigen -  60 % 

14. Verplaats deze afbeelding naar links boven in de hoek 

15. Open plaatje twee paarden - prim_Spirit_of_pride.psp – bewerken-> kopiëren –activeer 

jouw afbeelding –bewerken-> plakken als nieuwe laag- verplaats de paarden met je 

verplaatsingsgereedschap naar links  zie voorbeeld 

16. Zet deze op luminantie oud-  en laagdekking op 85 

17. Lagen-> samenvoegen - alle lagen samenvoegen 



18. Afbeelding-> randen toevoegen – 1 pixels achtergrondkleur 

19. Afbeelding-> randen toevoegen – 40 pixels voorgrondkleur 

20. Selecteer de rand met je toverstafje 

21. Ga naar materialen de voorgrondkleur en klik het open en kies voor tabblad patronen 

22. Kies je plaatje waar je mee bezig bent – hoek 50 en schaal 30. 

 
23. Vul hier mee je rand 

24. Aanpassen-> vervagen – gaussiaanse vervaging -  6 

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

 
26. Selecties-> omkeren 



27. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw – v en h 15 – dekking 80 – vervagen 20- kleur zwart, 

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

 
28. Selecties-> niets selecteren 

29. Afbeelding-> formaat wijzigen – 60% alle lagen niet aangevinkt 

30. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

31. Vul deze laag met je voorgrondkleur ( dus van patroon afzetten) 

32. Open plaatje Paardenhoofd - Mare MEH.psp,   bewerken-> kopiëren -  activeer je 

afbeelding – bewerken-> plakken als nieuwe laag en zet hem met je verplaatsings 

gereedschap helemaal rechts onder aan 

33. Effecten-> afbeeldingseffecten – naadloos herhalen 

34. Lagen-> dupliceren 

35. Afbeelding-> spiegelen 

36. Lagen pakket , zet de laag op 50 

37. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

38. Effecten-> textuureffecten – textuur – zelfde als bij punt 5 

39. Effecten-> reflectie effecten -  caleidoscoop – horizontaal 4  - verticaal 2 -  rotatie 284 – 

schaal – 0  herhaling 6 – aantal ringen 3 – radiale zuiging 50. 

 
40. Effecten-> randeffecten accentueren 

41. Lagen-> nieuwe rasterlaag  

42. Vul deze laag met je vlakvulling met de achtergrondkleur 



43. Lagen-> Maskers laden / opslaan – maker laden vanaf schijf – cris taylor m12 

 
44. Lagen-samenvoegen- groep samenvoegen 

45. Effecten-> 3 d effecten – slag schaduw – v en h 1 dekking 100 – vervagen 1 -  kleur zwart 

46. Lagen-> samenvoegen  - omlaag samen voegen 

47. Ga op de bovenste laag staan 

48. Lagen-> schikken – omlaag 

49. Ga op de bovenste laag staan 

 
50.  Effecten-> 3 d effecten -  slagschaduw – v en h 10 – dekking  90- vervagen 40 kleur zwart, 

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

 
51. Open weer het plaatje Paardenhoofd - Mare MEH.psp,  afbeelding-> formaat wijzigen 80 

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

en schuif hem met je verplaatsingsgereedschap naar rechts onder op de grijze onder en 

tegen de grijze zijlijn 

52. Lagen-> dupliceren 

53. Afbeelding -> spiegelen 

54. Lagen-> samenvoegen -  omlaag samen voegen 

55. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw , zelfde als bij punt 26 

56. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

57. Zet je naam of watermerk er op 

58. Lagen-> samen voegen  - alle lagen samenvoegen 

59. Lagen-> nieuwe rasterlaag 



60. Zet de achtergrondkleur op zwart 

61. Open gereedschap penseel en zoek in de bovenbalk penseel 

wildwhitehorses37manitutanka, en klik boven aan je afbeelding ( zie voorbeeld) met de 

rechtermuisknop op je pagina 

62. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

63. Bestand-> opslaan als – jpgbestand 

 

Dank je wel  

 

Lieve groet Anneke Vink 2012  

Niets mag worden gebruikt zonder toestemming  

 


