
Les 43  verjaardagskaart 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatje: 

roos - roosmanitutanka 

1. Bestand-> open plaatje roos -roosmanitutanka 

2. Shift D en klik je origineel weer weg 

3. Afbeelding-> Randen toevoegen -  4 pixels zwart , symmetrisch aangevinkt 

4. Afbeelding-> randen toevoegen – 20 pixels kleur #f0559b, symmetrisch aan gevinkt 

5. Gereedschap toverstafje ,tik deze rand aan om te selecteren 

6. Effecten-> insteekfilters – graphics plus , cross shadow , standaard in stellingen 

7. Selecties -> niets selecteren 

8. Afbeelding-> randen toevoegen – 40 pixels, symmetrisch aan gevinkt kleur #771a2f 

9. Selecteren met gereedschap toverstafje 



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

 
Doe dit nog een keer maar dan v en h op -10 

11. Effecten-> textuur effecten – lamellen -  kleur #c83f7b, breedte 10 , dekking 50,  horizontaal 

aangevinkt 

 
12. Effecten-> textuureffecten – lamellen, zelfde als net alleen horizontaal uit gevinkt en 

verticaal aangevinkt 

 
13. Effecten-> insteekfilters – graphics plus – cross shadow 

14. Selecties -> niets selecteren 

15. Afbeelding-> randen toevoegen – 10 pixels kleur #f0559b 

16. Tik met je toverstafje de rand aan 



17. Effecten-> 3 d effecten – afschuining naar binnen, breedte 8 en diepte 3 en kleur wit 

 
18. Selecties-> niets selecteren 

19. Open je gereedschap tekst 

20. Kies een mooi font ( lettertype) achtergrondkleur #f0559b 

21. Schrijf de tekst van harte gefeliciteerd 

22. Effecten-> 3 d effecten -  slagschaduw, v e h 10 , dekking 100 vervaging 15 kleur zwart 

 
23. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

24. Zet je naam of watermerk in een klein hoekje 

25. De kaart niet verkleinen alleen als je hem op het forum wilt zetten maakt je hem 600 breed 

en bewaar de grote die zou je kunnen versturen 

26. Bestand -> opslaan als – jpg bestand  

Hartelijk dank 

Lieve groet, Anneke Vink 2012 niets mag zonder toestemming gebruikt worden  

 

 

 


