
Les 39 

 

Wat hebben we nodig 

Plaatjes: 

oog - oog-003.pspimage 

meisje - SvB (600) Beauty.psp 

meisje2 - SvB (600) Beauty2.psp 

strikje - strikjeeeeeeee.pspimage 

Masker:  

mask007a.msk 

Penseel/brush: 

eyemanitutanka.PspBrush 

Selectie: 

les39amanitutanka.PspSelection 

 

Insteekfilter: 

Unimited 2.0 en DBS flux 

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

1. Bestand-> nieuw transparant, 500 pixels breed en 700 pixels hoog20 



2. Materialen -  kleuren -  kies voorgrond kleur #9bb0ab en achtergrondkleur #15404b 

 
3. Klik de voorgrondkleur op en kies tabblad verloop, lineair hoek 45 herhalen 0 en omkeren 

aangevinkt, de rest op 50 

 
4. Vul je afbeelding met de met je vlakvulling met verloop 

5. Open plaatje meisje - SvB (600) Beauty.psp, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

6. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

7. Effecten-> afbeeldings effecten – naadloos herhalen 

 



8. Effecten-> insteek filters – DBS flux – Radial Mosaic, 60. 20, 10 

 
9. Effecten-> insteek filters – DBS Flux – Spider Web , 7, 8, 50 

 
10. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

11. Met je vlakvulling vullen met verloop van je voorgrondkleur , zonnestraal, hoek 45, 

herhalen1 omkeren uitgevinkt 

 
12. Effecten-> textuureffecten – textuur – kies een mooi structuur diepte 1of 2 

13. Laagdekking van deze laag op 60 

14. Lagen->nieuwe rasterlaag 

15. Selecties-> selecties laden /opslaan – selectie laden vanaf schijf – les39amanitutanka 

16. Vul deze selectie met de #ce5a75 met je vlakvulling 

17. Selecties-> niets selecteren 



18. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 5, dekking 80 vervagen 30 kleur zwart 

 
19. Lagen-> dupliceren 

20. Afbeelding-> spiegelen 

21. Lagen-> dupliceren 

22. Met selectiegereedschap draai het plaatje zo dat hij onder aan komt te staan zie voorbeeld, 

met je verplaatsingsgereedschap zet je hem op zijn plek 

 
23. Activeer de bovenste laag,  

24. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

25. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen 

26. Open plaatje oog - oog-003.pspimage,  bewerken-> kopiëren activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

27. Lagen-> schikken – omlaag 

28. Afbeelding-> randen toe voegen -  5 pixels achtergrondkleur symmetrisch aangevinkt 

29. Afbeelding zet je even opzij 

30. Open een nieuwe afbeelding 700 pixels breed en 500 pixels hoog 

31. Vul deze laag met het verloop van punt 3 en geef de textuur van punt 12 

32. Open plaatje meisje2 - SvB (600) Beauty2.psp, bewerken-> kopiëren, activeer je nieuwe 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

33. Schuif met je verplaatsingsgereedschap het plaatje naar links zie voorbeeld 



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

 
35. Open nu de ander bewerking  

36. Afbeelding-> formaat wijzigen 60 % alle lagen aangevinkt 

37. Bewerken-> kopiëren, activeer de afbeelding met het meisje, bewerken-> plakken als 

nieuwe laag en schuif haar in het midden maar aan de rechterkant 

38. Lagen-> dupliceren 

39. Afbeelding-> formaat wijzigen- 80 % alle lagen uitgevinkt 

40. Lagen-> dupliceren 

41. Afbeelding-> formaat wijzigen- 80 % alle lagen uitgevinkt 

42. Met je selectiegereedschap zet je de twee boven lagen zo als jij ze mooi vindt 

43. Geef alle drie de lagen een schaduw zoals in punt 18 

44. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

45. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

46. Vul deze laag met de achtergrondkleur 

47. Effecten-> zelfde textuur als bij punt 12 

48. Lagen->  masker laden/opslaan – masker laden vanaf schijf - mask007a 

 
49. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 



50. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 1 dekking 100 vervagen 1, kleur zwart. Doe dit 

nog een keer met v en h -1 

 
51. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

52. Open plaatje strikje - strikjeeeeeeee.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

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

verplaatsingsgereedschap links in de hoek 

53. Lagen-> dupliceren 

54. Afbeelding-> spiegelen en afbeelding-> omdraaien 

55. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

56. Effecten-> 3 d effecten -  slagschaduw zelfde als punt 49,  geen -1 

57. Gereedschap penseel, zoek penseel eyemanitutanka 

58. Materialen – zet de achtergrond kleur op #ce5a75 

59. Zet de grootte op 190 en klik rechts met de muis 

 
60. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw zelfde als punt 55 

61. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

62. Zet je naam of watermerk op de afbeelding 

63. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

64. Bestand-> opslaan als – jpg bestand  

Dank je wel 

Lieve groet Anneke 2012, niets mag zonder toestemming gebruikt worden 

 


