
Les 46 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: 

bloemen - PHF_St_Yellowclusters1.pspimage 

vrouw - plaatje.pspimage 

Patroon: Corel_08_035.jpg 

Insteekfilter: graphics plus - cross shadow  

Zet je patroon , in mijn documenten-my program files, patronen 

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

1. Bestand-> open nieuw transparant  900 pixels breed en  600 pixels hoog  

2. Materialen, voorgrondkleur #89a5a8 en achtergrond kleur #183d53 

 



3. Materiaal  - voorgrondkleur openen en kies tabblad verloop radiaal  hoek 0. Herhalen 10, de 

rest op 50 

  
4. Met je gereedschap vlakvulling vul je de afbeelding met je verloop 

5. Aanpassen- > vervagen - gaussiaanse vervaging  25 

6. Open gereedschap selectie rechthoek  en trek met je muis een selectie van 50 pixels uit de 

kant ( liniaal) van links boven tot rechtsonder 

7. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 5 dekking 100 vervaging 5 kleur zwart, en doe 

dit nog een keer maar dan v en h op -5 

 
8. Selecteren-> niets  selecteren 



9. Effecten->  geometrisch effecten -  scheeftrekking 

 
10. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

11. Open gereedschap selectie -  selectie uit vrije hand -  boven in het venster  van punt tot punt-  

je ziet twee driehoeken en een schuine rechthoek- begin met de rechthoek  je trekt een lijn 

van hoek naar hoek tot je rond bent 

12. Open je achtergrondkleur en kies voor patroon en zoek Corel_08_035.jpg 

 
13. Met je vlakvulling vul je deze laag  met het patroon door rechts te klikken  

14. Zet deze laag op overlay  en laagdekking 50 

15. Selecties->  niet selecteren 

16. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

17. Ga weer met selecteren van  punt tot punt -  de linker driehoek selecteren door een lijn te 

trekken van hoek naar hoek  

18. Met gereedschap vlakvulling vul je deze laag met je patroon.  

19. Zet deze laag op overlay en de laagdekking op 50 

20. Selecteren-> niets selecteren 

21. Ga weer met selecteren van  punt tot punt -  de rechter driehoek selecteren door een lijn te 

trekken van hoek naar hoek  

22. Met gereedschap vlakvulling vul je deze laag met je patroon.  

23. Zet deze laag op overlay en de laagdekking op 50 



24. Selecteren-> niets selecteren 

25. Lagen-> samenvoegen  - alle lagen samenvoegen 

26. Lagen-> dupliceren 

27. Afbeelding -> spiegelen 

28. Zet deze Laag op 50 

29. Effecten-> afbeeldingseffecten naadloos herhalen 

 
30. Effecten-> rand effecten -  accentueren 

31. Open plaatje bloemen - PHF_St_Yellowclusters1.pspimage,  bewerken-> kopiëren, activeer 

jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag,  staat goed 

32. Zet deze laag op  zacht licht 

33. Lagen-> dupliceren 

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

35. Zet deze laag op  70 

36. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 5 dekking 70 vervaging 10 kleur zwart 

 
37. Open vrouw - plaatje.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-

> plakken als nieuwe laag,  schuif je plaatje zo dat ze netjes links staat 



 

38. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 15 dekking 70 vervaging 25 kleur zwart 

 
39. Lagen-> samenvoegen -  zichtbare lagen samenvoegen 

40. Gereedschap selectie boven in de balk zoek je rechthoek 

41. Trek met je muis rechts een rechthoek  van boven naar beneden ongeveer 200m pixels breed 

zie voorbeeld  

42. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

43. Vul met je gereedschap vlakvulling deze laag met achtergrondkleur en zet de laag op 70 

44. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

45. Met je gereedschap vlakvulling vul je deze laag met je voorgrondkleur 

46. Selectie-> wijzigen - Inkrimpen 10  en klik op delete 

47. Selecties-> niet selecteren 

48. Effecten-> 3 d effecten - slagschaduw zelfde als bij punt 35, en doe dit nog een keer maar 

dan v en h op -15 

49. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

50. Afbeelding-> vrij  roteren rechts  90 % alle lagen aangevinkt 

51. Open tekst mooi lettertype  en schrijf kleur naar eigen keuze 

52. Femme Fatale 

53. Geef een mooie slagschaduw 

54. Lagen -> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

55. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

56. Zet je naam of watermerk op je afbeelding 

57. Afbeelding-> vrij Roteren 90% links alle lagen aangevinkt 

58. Afbeelding-> randen toevoegen  20 achtergrondkleur 

59. Gereedschap toverstaf, tik je rand aan met je toverstaf 

60.  Effecten-> insteek effecten – graphics plus - cross shadow 

61. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Dank je wel lieve groet Anneke 2012 

Niets uit deze les mag zonder toestemming gebruikt worden 


