
Les 40 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: 

vrouw - Alies 659-oriental lady-21102011.pspimage 

blad - calguisfeuil15128.pspimage 

boom - KaraT1969.pspimage 

giraf - lizztish_mother-n-calf.pspimage 

tijger - tijger.pspimage 

Patroon: 

tijger - Corel_08_005.jpg 

Maskers: 

Geometrische vierkanten.PspMask 

Golvende tegel.PspMask 

1. Bestand-> open nieuw transparant  500 pixels breed en 700 pixels hoog 



2. Materialen, kies  voorgrondkleur #f38c1d  en achtergrondkleur #642010 

 
3. Vul de afbeelding met je vlakvulling achtergrondkleur 

4. Effecten-> textuureffecten – lamellen, breedte 8, dekking 32 kleur zwart en horizontaal 

aangevinkt 

 
5. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

6. Selecties-> alles selecteren 

7. Selecties-> wijzigen – inkrimpen 20 

8. Kies bij voorgrondkleur het tabblad patroon – tijger - Corel_08_005.jpg 

9. Vul de afbeelding met patroon tijger met je vlakvulling 

 
10. Selecties-> wijzigen – inkrimpen 50 en klik op de delete 

11. Selecties-> niets selecteren 

12. Effecten-> 3 d effecten – afschuining naar binnen, breedte 20, effenheid 19 diepte 8 

ambiance 0 glinstering 17 kleur wit 

 



13. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 10 dekking 80 vervagen 30 kleur zwart 

 
14. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

15. Open je voorgrondkleur en kies voor tabblad verloop lineair , hoek 46, herhalen 0 omkeren 

aangevinkt, vullen met dit verloop. 

 
16. Lagen-> masker laden/ opslaan – masker laden van af schijf – Golvende tegel.PspMask,  

luminante, aanpassen en alle maskers aan gevinkt 

 
17. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

18. Zet deze laag bij het lagenpakket op 50 

19. Lagen-> schikken - omlaag 

20. Open plaatje vrouw - Alies 659-oriental lady-21102011.pspimage, bewerken-> kopiëren, 

activeer jouw afbeelding en bewerken-> plakken als nieuwe laag, staat gelijk goed 

21. Effecten-> 3 d effecten – slag schaduw zelfde als punt 12 



22. Gereedschap selectie, trek een selectie om de benen die over de rand heen komen en klik 

delete 

23. Selecteren-> niets selecteren 

24. Lagen -> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

25. Afbeelding-> doekgrootte – 1000 pixels breed en 700 pixels hoog 

 
26. Activeer je bewerking  

27. Lagen-> dupliceren 

28. Afbeelding-> formaat wijzigen 80 %, alle lagen uitgevinkt 

29. Schuif met je verplaatsingsgereedschap je verkleinde plaatje helemaal naar links een randje 

van de zijkant af 

30. Lagen-> dupliceren 

31. Afbeelding-> spiegelen 

32. Activeer de grootste 

33. Lagen- > schikken – omhoog, en doe dit nog een keer 

34. Geef alle drie de afbeeldingen de schaduw van punt 12 

35. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

36. Afbeelding-> formaat wijzigen, 70% alle lagen uit gevinkt 

37. Lagen ->nieuwe rasterlaag 

38. Vul deze afbeelding weer met het verloop van punt 14 

39. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

40. Vul deze laag met je vlakvulling met de achtergrondkleur  

41. Lagen-> masker laden / opslaan – masker laden vanaf schijf, Geometrische 

vierkanten.PspMask 



De instellingen staan nog goed alleen nu wel een vinkje bij transparantie omkeren 

 
 

42. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

43. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw – v en h 1 dekking  100 vervagen 0 , 100 kleur zwart 

 
44. Selecties-> alles selecteren 

45. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

46. Open plaatje boom - KaraT1969.pspimage , bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, 

bewerken-> plakken in selectie 

47. Selecteren-> niets selecteren 

48. Zet deze laag op luminantie oud en de laagdekking op 50 

49. Activeer de laag van de vrouw 

50. Lagen-> schikken – vooraan 

51. Schuif met je verplaatsingsmateriaal dit plaatje links onder in de hoek 

52. Activeer de laag van de boom , en schuif met je verplaatsingsgereedschap deze laag wat 

omhoog , zie voorbeeld 

53. Open plaatje tijger - tijger.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken -> plakken als nieuwe laag 

54. Schuif met je verplaatsingsgereedschap dit plaatje rechts in de boven hoek 

55. Lagen-> schikken- omlaag 

56. Open plaatje giraf - lizztish_mother-n-calf.pspimage,  bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

57. Afbeelding-> formaat wijzigen – 70 % alle lagen uitgevinkt 

58. Schuif je plaatje met je verplaatsingsmateriaal rechts onder in de hoek zie voorbeeld 



59. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 10 dekking 80 vervagen 15 kleur zwart 

 
60. Open plaatje vrouw - Alies 659-oriental lady-21102011.pspimage, bewerken-> kopiëren, 

activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag  

61. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als bij punt 12 

62. Zet de dame iets naar links met je verplaatsingsmateriaal( zie voorbeeld)   

63. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

64. Zet je naam of watermerk er op 

65. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

66. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels achtergrondkleur 

67. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels voorgrondkleur 

68. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels achtergrondkleur 

69. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels voorgrondkleur 

70. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels achtergrondkleur 

71. Afbeelding-> randen toevoegen 25 pixels voorgrondkleur 

72. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels achtergrondkleur 

73. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels voorgrondkleur 

74. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels achtergrondkleur 

75. Afbeelding-> randen toevoegen 3 pixels voorgrondkleur 

76. Afbeelding-> randen toevoegen 10 pixels achtergrondkleur 

77. Selecteer met je toverstafje de grote gele rand van 25 pixels 

78. Vul deze laag met patroon tijger 

 



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

 
80. Selecties-> niets selecteren 

81. Open plaatje blad - calguisfeuil15128.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

82. Schuif dit blad links boven in de rechter hoek met je verplaatsingsmateriaal 

83. Lagen-> dupliceren 

84. Afbeelding –>  spiegelen, en afbeelding-> omdraaien 

85. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

86. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke Vink 2012, niets uit deze les mag gebuikt worden zonder toestemming 


