
Les 42   herfst2 

 

Wat hebben we nodig: 

plaatjes 

achtergrond - herfst-001.pspimage 

Bladeren - herstbladeren.pspimage 

dame - FEMMES22.pspimage 

Masker: 

geobordered_vivarant.PspMask 

Zet het masker in – mijn documneten- my pspfiles - maskers 

 

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

1. Bestand-> openen  nieuw  transparant 800pixels breed en 800 pixels hoog 



2. Materiaal, open de voorgrond kleur en kies #fbb404, en de achtergrondkleur #4a1f0a 

 
3. Open gereedschap selectie en trek een vierkant 3 ruiten van de kant ( van alle kanten) 

4. Open plaatje achtergrond - herfst-001.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken -> plakken in selectie 

5. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

6. Vul deze laag met de achtergrondkleur 

7. Selecties-> wijzigen- inkrimpen – 20, en klik op delete 

8. Selecties-> niets selecteren 

9. Lagen-> dupliceren 

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

11. Afbeelding-> vrij roteren- rechts vrij 15 , alle lagen uitgevinkt 

 
12. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

13. Effecten-> textuureffecten – textuur kies iets wat je mooi vind maar 1 diep

 



14. Effecten-> 3d effecten – slagschaduw, v en h 10 dekking 80 vervagen 40 , een kleur geel uit 

het plaatje 

 
15. Trek met je selectie driehoek een driehoek van boven aan linkerhoek naar onder aan 

rechterhoek binnen het bruinenvierkant 

16. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

17. Vul deze laag met voorgrondkleur 

18. Selecties-> wijzigen – inkrimpen 20 en klik op delete 

19. Selecties-> niets selecteren 

20. Lagen-> dupliceren 

21. Afbeelding-> formaat wijzigen- 80 % alle lagen uit gevinkt 

22. Afbeelding -> vrij roteren , alles het zelfde alleen 15 wordt 80 

23. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

24. Effecten-> textuureffecten – textuur net als punt 13 

25. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw , het zelfde als bij punt 13 alleen de kleur is de 

achtergrondkleur 

26. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

27. Materiaal, voorgrondkleur , klik die open en kies tabblad verloop, radiaal, hoek 0  de rest op 

50, vul je laag met dit verloop met je vlakvulling 

  



28. Lagen-> masker laden / opslaan – masker laden vanaf schijf – 

geobordered_vivarant.PspMask,  luminantie, aanpassen en alle maskers aangevinkt , en ook 

tranparantie omkeren 

 
29. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

30. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw  v en h 1 dekking 100 vervaging 1 kleur zwart 

31. Effecten-> randeffecten- accentueren 

32. Open plaatje Bladeren - herstbladeren.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer je 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag en verplaats hem naar rechts 

33. Lagen-> dupliceren 

34. Afbeelding-> spiegelen 

35. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 6 dekking 80 vervaging 8 kleur zwart 

 
36. Geef beide plaatjes met bladeren deze schaduw 

37. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

38. Open plaatje dame - FEMMES22.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken -> plakken als nieuwe laag. 

39. Schuif met je verplaatsings gereedschap het meisje zo dat ze op de onder rand ligt 



40. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als punt 32 

41. Gereedschap tekst, kies een mooi lettertype en typ het woord herfst met de 

achtergrondkleur 

42. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

43. Zet je naam of watermerk er op 

44. Lagen->samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

45. Bestand-> opslaan als – png bestand 

Dank je wel, lieve groet Anneke 2012 

Van deze les mag niets gebruikt worden zonder toestemming 

 


