
Les 44 , kinderverjaardagskaart 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: 

meisje 1 - snow 01 - RC.pspimage 

Meisje 2 – snow 03 - RC.pspimage 

Meisje3 – snow 04 - RC.pspimage 

bloemen - wezzie20062flowervasespng4gc.pspimage 

Masker: sharlimarMask5.jpg 

1. Bestand-> open nieuw transparant  1200 pixels breed  en 840 pixels hoog 

2. Materialen , open  voorgrondkleur en kies de voorgrondkleur #e3eaef  en achtergrondkleur  

#509fc6 

 



3. Open bij materialen de voorgrond kleur en kies voor tabblad  verloop, radiaal, hoek 0 

herhalen 3 de rest op 50 

 
4. Vul je afbeelding met dit verloop 

5. Effecten-> textuur effecten- textuur, grootte 100 % en diepte 2 

 
6. Lagen ->nieuwe rasterlaag 

7. Vul deze laag met de achtergrondkleur 

8. Lagen-> maskers laden / opslaan – masker laden vanaf schijf – sharlimarMask5.jpg, 

transparantie omkeren aangevinkt 

 



9. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

10. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 10 dekking 100 vervaging 10 kleur zwart 

 
11. Doe de schaduw nog een keer maar dan v en h op -10 

12. Open plaatje  meisje 1 - snow 01 - RC.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

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

13. Effecten-> 3d  effecten – slagschaduw, ven h 10 dekking 80 vervagen 20 kleur zwart 

 
14. Open Meisje 2 – snow 03 - RC.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> en plakken als nieuwe laag en zet hem met je verplaatsingsgereedschap in het 

linker boven vak zo dat haar benen tegen de rand komen zie voorbeeld 

15. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw 

 
16. Lagen-> dupliceren 

17. Afbeelding-> spiegelen 

18. Open plaatje Meisje3 – snow 04 - RC.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

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

verplaatsingsgereedschap in het linker onder vak 

19. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw , zelfde als bij punt 13 

20. Lagen-> dupliceren 



21. Afbeelding-> spiegelen 

22. Open plaatje bloemen - wezzie20062flowervasespng4gc.pspimage , bewerken-> kopiëren, 

activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

23. Schuif hem op de onderrand bijna tegen de middenlijn aan ( zie voorbeeld) 

24. Effecten-> 3d effecten – slagschaduw zie punt op 13 

25. Lagen-> dupliceren 

26. Afbeelding-> spiegelen 

27. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

28. Open gereedschap tekst en typ van harte gefeliciteerd en geef de tekst schaduw van punt 13 

29. Lagen-> nieuwe rasterlaan zet je naam of watermerk erop 

30. Lagen-> samen voegen – zichtbare lagen samenvoegen 

31. Afbeelding-> randen toevoegen  - 10 pixels voorgrondkleur symmetrisch aangevinkt 

32. Afbeelding-> randen toevoegen – 10 pixels achtergrondkleur 

33. Effecten-> insteekfilters – unlimited, buttons en frames  Glass frame , frame size 32, 

contrast 59 

34. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Dank je wel, lieve groet Anneke 

Niets uit deze les mag zonder toestemming gebruikt worden 


