
Les 41 zwart rood 

 

Wat hebben we nodig: 

plaatjes 

Blanke vrouw - Yvonne_vrouw_57_19_oktober_2008.pspimage 

Donkere vrouw - Yvonne_vrouw_92_3_juni_2009.pspimage 

corner - bloem corner 9.PspTube 

bloem - flowers – Ornaments.pspimage 

figuur - ib_ding14.PspTube 

Patroon: 

c-bg-valentine38_large.jpg 

Zet het patroon in mijn documenten- my  PSP files- patronen, of je opent hem in je psp en je kan 

hem zo zien als je patronen opent 

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

1. Bestand-> open nieuw transparant van 800pixels breed en 500 pixels hoog 

2. Materialen kleur, klik de voorgrondkleur open en kies voorgrondkleur #af040a, en 

achtergrondkleur #020305 

 



3. Vul de afbeelding met je achtergrondkleur 

4. Effecten-> lamellen, breedte 10 dekking 50 voorgrondkleur, horizontaal aangevinkt 

 
5. Open plaatje Blanke vrouw - Yvonne_vrouw_57_19_oktober_2008.pspimage, bewerken-> 

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

6. Afbeelding -> formaat wijzigen 80 % alle lagen niet aangevinkt 

7. Schuif hem met je verplaatsings materiaal links van het midden 

8. Lagen-> samenvoegen alle lagen samenvoegen 

9. Effecten-> reflexeffecten – caleidoscoop, alles op 0  herhalingen op 20 en herhalen 

aangevinkt 

 
10. Lagen-> dupliceren 

11. Zet deze laag op 50 en schuif hem iets naar rechts 

12. Lagen-> dupliceren  

13. Afbeelding->  spiegelen 

14. Lagen -> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

15. Open plaatje bloem - flowers – Ornaments.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer  jouw 

afbeelding,  bewerken -> plakken als nieuwe laag 

16. Met je verplaatsings materiaal verschuif je de bloem naar rechts 

17. Lagen -> dupliceren 

18. Afbeelding-> spiegelen 

19. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 



20. Effecten-> 3d effecten- slagschaduw, v en h 10 , dekking 80 vervaging 30 kleur #dc0006 

 
21. Zet deze laag op 50 

22. Open plaatje Blanke vrouw - Yvonne_vrouw_57_19_oktober_2008.pspimage,  bewerken-> 

kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag ( formaat wijzigen 

zie punt 6) en schuif deze afbeelding iets naar rechts van het midden met je 

verplaatsingsgereedschap. 

23. Lagen-> dupliceren 

24. Ga op de tweede laag staan 

25. Effecten-> afbeeldingseffecten -  verschuiving 

 
26. Zet deze laagdekking op 50 

27. Activeer de bovenste laag van het meisje 



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

 
29. Open plaatje Donkere vrouw - Yvonne_vrouw_92_3_juni_2009.pspimage , bewerken-> 

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

30. Schuif haar met je verplaatsingsmateriaal iets links van de andere vrouw 

31. Lagen dupliceren 

32. Ga op de tweede laag staan 

33. Effecten-> afbeeldingseffecten – verschuiven. Horizontaal -100 en transparant 

 
34. Zet deze laag op 56 

35. Open plaatje figuur - ib_ding14.PspTube, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 



36. Afbeelding-> vrij roteren, rechts, 90  en alle lagen uitgevinkt 

 
37. Schuif met je verplaatsingsmateriaal het plaatje links van het donkere meisje 

38. Lagen-> dupliceren 

39. Afbeelding-> spiegelen 

40. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

41. Effecten-> 3d effecten – slagschaduw, v en h dekking 100 vervagen 2 kleur voorgrondkleur 

 
42. Lagen-> schikken – omlaag, doe dit net zo vaak totdat het onder het onderste vrouwtje staat 

 
43. Lagen -> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 



44. Afbeelding-> randen toevoegen , 3 pixels rood 

45. Afbeelding-> randen toevoegen , 3 pixelszwart  

46. Afbeelding-> randen toevoegen , 3 pixels rood 

47. Afbeelding-> randen toevoegen , 3 pixels zwart 

48. Afbeelding-> randen toevoegen , 30 pixels rood 

49. Afbeelding-> randen toevoegen , 6 pixels zwart 

50. Gereedschap toverstafje , selecteer de rand 

51. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

52. Materiaal kleur, klik de voorgrondkleur open kies voor tabblad verloop, bij stijl voor radiaal, 

hoek 0 , herhalen24 de rest op 50 

 
53. Vul deze rand met dit verloop 

54. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

55. Kies bij materialen bij tabblad patroon een mooi patroon uit ik koos dit c- b valen 

56. Zet de laag op luminantie oud, laagdekking op 75 

57. Effecten-> 3 d effecten- afschuining naar binnen, breedte 25, diepte 20 de rest op 0 en hoek 

315 , 67 en 21 

 
58. Selecties-> niets selecteren 

59. Open plaatje corner - bloem corner 9.PspTube, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

60. Zet hem met je verplaatsing materiaal helemaal links op de hoek 



61. Lagen-> dupliceren 

62. Afbeelding-> spiegelen 

63. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen 

64. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 8. Dekking 90 vervagen 20 kleur zwart 

 
65. Lagen->nieuwe rasterlaag 

66. Zet je naam of watermerk op je bewerking 

67. Lagen-> samenvoegen –alle lagen samenvoegen 

68. Bestand-> opslaan als- jpg bestand 

Dank je wel, lieve groet Anneke 2012 

niets mag zonder toestemming gebruikt  worden 


