
 

Les 38 Window 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: 

lucht - lucht 2.pspimage 

meisje - 2724-luzcristina.pspimage 

vlinder1 - Butterfly_Vector_32.pspimage 

vlinder2 - Butterfly_Vector_31.pspimage 

venster - Window-01-KK's-DeZines.psp 

Insteekfilters: 

Graphics Plus, en Xero 

1. Bestand-> open nieuw transparant  650 pixels breed en 450 breed 

2. Materiaal, kleuren, voorgrond kleur #e3dcf7 en de achtergrondkleur #c5b7ef 

 



 

3. Selecties-> alles selecteren 

4. Open plaatje venster - Window-01-KK's-DeZines.psp, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding , bewerken-> plakken in selectie 

5. Afbeelding-> doekgrootte -  850 pixels breed en 650 pixels hoog 

 
6. Selectie-> omkeren 

7. Klik je voorgrondkleur open en kies tabblad verloop, radiaal, hoek 0, herhalen 50 horizontaal 

en verticaal 50 

 
8. Vul je selectie met dit verloop met je vlakvulling 



 

9. Aanpassen-> vervagen – gaussiaanse vervaging – 15 

 
10. Effecten-> textuureffecten – textuur – kies een mooi textuur 1diep de rest op 0, ik koos deze 

 
11. Selecties-> niets selecteren 

12. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 2, dekking 70 vervagen 4, kleur zwart 

 
13. Lagen nieuwe rasterlaag 

14. Vul deze laag met je voorgrond 

15. Selecteren-> alles selecteren 

16. Open plaatje lucht - lucht 2.pspimage – bewerken-> Kopiëren, activeer de laag met de 

voorgrondkleur, bewerken-> plakken op deze laag 

17. Selecteren-> niets selecteren 

18. Lagen-> schikken - omlaag 

19. Open plaatje vlinder1 - Butterfly_Vector_32.pspimage - bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken->plakken als nieuwe laag 

20. Afbeelding-> formaat wijzigen  60 %, alle lagen uit gevinkt 



 

21. Gereedschap selecteren, en zet je muis op het vierkantje in je vlinder en trek hem een beetje 

scheef 

 
22. Lagen-> dupliceren 

23. Afbeelding-> formaat wijzigen 60 % alle lagen uit gevinkt, laagdekking 70 

24. Lagen -> dupliceren 

25. Afbeelding-> formaat wijzigen  60 % alle lagen uit gevinkt, laagdekking 45 

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

alle drie de vlinders krijgen deze schaduw 

 
27. Open vlinder2 - Butterfly_Vector_31.pspimage, afbeelding-> formaat wijzigen  60 % 

28. Met je verplaatsingsmateriaal zet de vlinder rechts boven op het kozijn 

29. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als punt 25 

30. Open plaatje meisje - 2724-luzcristina.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

31. Schuif haar met je verplaatsingsgereedschap naar beneden zodat haar vage rok niet meer 

zichtbaar is en naast de 3 vlinders zie voorbeeld 

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

 
33. Lagen->  samenvoegen- zichtbare lagen samenvoegen 

34.  Afbeelding-> randen toevoegen 10 pixels kleur #7e71ad 

35. Met gereedschap toverstafje tik je dit randje aan 

36. Effecten-> textuur effecten – lamellen 



 

37. Selecties-> niets selecteren 

 
38. Afbeelding-> formaat wijzigen – 60% alle lagen niet aangevinkt, lukt dit niet ga dan op de 

naam van de laag in het lagen pakket staan en zet de laag op laag maken van achter 

grondlaag 

39. Tik met je muis je plaatje aan, en ga naar je pijltjes toets van je toetsenbord en kies het pijltje 

aan de linkerkant en klik daar zo vaak op totdat het plaatje 1 blokjes rand van de kant af staat 

 
40. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

41. Met je gereedschap vlakvulling vul je deze laag met de achtergrond kleur 

42. Effecten-> textuureffect – textuur zelfde als bij punt 10 

43. Selecties-> alles selecteren 

44. Selecties-> wijzigen – inkrimpen – 75 

45. Open plaatje lucht - lucht 2.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken in selectie 

46. Selecties-> niets selecteren 

47. Effecten-> reflectie effecten- weerspiegeling, dekking 100, intensiteit 60 en ovaal aangevinkt 

 
48. Effecten-> afbeeldingseffecten – naadloos herhalen ( standaard) 



 

49. Effecten-> insteekfilter – xero – simplicity 

 
50. Effecten-> reflectie effecten – patroon. Rotatie 90, aantal kolommen 10 , aantal rijen 10 de 

rest op 0 

 
51. Selecties-> alles selecteren 

52. Selecties-> wijzigen- inkrimpen 10 pixels 

53. Selecties-> omkeren 

54. Effecten-> Graphics Plus – cross shadow standard 

55. Selecties-> niets selecteren 

56. Lagen-> schikken – omlaag 

57. Activeer de boven lag 

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

dit nog ene keer maar dan v en h -15 

 
59. Open plaatjes vlinder2 - Butterfly_Vector_31.pspimage, bewerken-> kopiëren activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

60. Afbeelding-> spiegelen 



 

61. Met je verplaatsingsgereedschap zet je hem aan de linker zijkant in het midden op het kozijn 

zie voorbeeld 

62. Open plaatje meisje - 2724-luzcristina.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag  

63. Zet haar met je verplaatsings gereedschap rechts onderin zie voorbeeld 

64. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als punt 58, alleen niet -15 enz. 

65. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

66. Zet je naam of water merk op je bewerking 

67. Bestand-> opslaan als- jpg bestand 

Dank je wel, lieve groet Anneke Vink 2012 

Niets uit deze les mag zonder toestemming gebruikt worden 

 

 


