
Les 45 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: 

3 rozen -  3 roses.PspTube 

roos - AMETISTA_SOPHISTICATED_10[1].05.pspimage 

bos - DELICATEFLOWERMIST_YEZ.PSP 

1. Bestand-> open  nieuw transparant  1200 pixels  bij 1200 pixel 

2. Materiaal voorgrondkleur #e8d0ce  en achtergrondkleur #702b40 

 



3. Selecties-> alles selecteren 

4. Open plaatje bos - DELICATEFLOWERMIST_YEZ.PSP, bewerken-> kopiëren, activeer je 

afbeelding, bewerken-> plakken in de selectie 

5. Selecteren-> niets selecteren 

6. Lagen -> nieuwe rasterlaag 

7. Vul deze met de achtergrondkleur 

8. Effecten-> textuureffecten – lamellen  #c56563 

 
9. Lagen-> schikken – omlaag 

10. De laag van de bloem, zet deze laag op luminantie oud 

11. Open plaatje roos - AMETISTA_SOPHISTICATED_10[1].05.pspimage, bewerken-> 

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

12. Afbeelding-> formaat wijzigen – 150% , alle lagen niet aangevinkt 

13. Zet je plaatje links onder in de hoek 

14. Lagen-> dupliceren 

15. Zorg dat je vier bloemen hebt staan door te dupliceren spiegelen en omdraaien 

16. Klik de onderste twee lagen dicht ( oogje) 

17. Lagen-> samenvoegen -zichtbare lagen samenvoegen 

18. Afbeelding-> formaat wijzigen – 80 % , alle lagen niet aangevinkt 

19. Klik de oogjes weer open van de lagen 

20. Open plaatje 3 rozen -  3 roses.PspTube. Bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding , 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

21. Afbeelding-> formaat wijzigen – 200 % 

22. Effecten-> 3d effecten – slagschaduw – v en h 20, dekking 80 vervaging 40 kleur zwart 

 
23. Doe nog een keer deze schaduw maar dan v en h op -20 

24. Lagen-> nieuwe rasterlaag 



25.  Gereedschap selectie neem cirkel 

26. Trek een cirkel van uit het midden een cirkel tot een stukje van de rand af ( rondom) 

27. Vul deze laag met de voorgrondkleur 

28. Selecties-> wijzigen- inkrimpen 30 en klik delete 

29. Selecties-> niets selecteren 

30. Effecten-> textuureffecten – textuur. Diepte 6 , zoek een mooi textuur uit  

31. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 4 dekking 100 vervagen 50 kleur zwart 

 
32. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

33. Open basisvorm en zoek boven in het venster ovaal  

34. trek een cirkel van je rechterbovenhoek naar de linkeronderhoek 

 
35. Open gereedschap tekst en zoek een mooi lettertype 

36. Zet je muis midden onderaan van de basisvormcirkel totdat je een soort driehoekje krijgt 

met een schuine A er in , typ dan van harte gefeliciteerd , (zorg dat de tekst boven in de 

balk op zwevend staat) 

37. Knip de tekst en ga met je pijltje ( laatste opdracht ongedaan maken) net zolang terug tot 

de basisvorm weer weg is 

38. Bewerken-> plakken als nieuwe laag 

39. Effecten->  3 d effecten – slagschaduw v en h 4, dekking 100 vervaging 4 kleur zwart 

 
40. Lagen-> nieuwe rasterlaag, zet je naam of watermerk op je afbeelding 



41. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

42. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Dank je wel, lieve groet Anneke 2012 

Niet van deze les mag gebruikt worden zonder toestemming 

 


