
Les47 

 

Wat hebben we nodig: 

 

Plaatjes: 

takken - 1Patries_Black branch-875214_floral-13-8-08.psp 

achtergrond- achtergrond.jpg 

vleermuis - img-thing.pspimage 

heks - junzmmhg.pspimage 

pompoen - manitutankapompoen.pspimage 

pompoen - pompoenmanitutanka.pspimage 

 

penseel: spinnenwebmanitutsanka 



Plaats je penseel niet in je mappen maar importeer hem via je psp programma 

1. Bestand-> nieuw  openen transparant  600 pixels breed en 800 pixels hoog 

2. Materialen voorgondkleur #b92605  en achtergrondkleur #000000 

 
3. Klik je voorgrond aan en kies voor tabblad verloop, kies voor rechthoekig, hoek 0 en herhalen 

200 de rest op 50 

 
4. Vul met je vlakvulling je laag met je verloop 

5. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

6. Gereedschap selectie en kies in de vierkant  bovenbalk  en zet doezelen op 25 

7. Trek met je muis met vierkant een klein randje van de zijkant af, en als je je muis los laat 

moet hij ongeveer 50 pixels uit de kant zijn , is even oefenen maar moet een keer lukken 

8. Open plaatje achtergrond- achtergrond.jpg, bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, 

bewerken-> plakken in selectie 

9. Selectie-> niet selecteren 

10. Zet deze laag op overlay 

11. Open plaatje takken - 1Patries_Black branch-875214_floral-13-8-08.psp ,bewerken-> 

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

12. Zet hem met je verplaatsingsgereedschap naar boven zie voorbeeld ( in het verlengde van 

het achtergrondplaatje) 

13. Lagen-> dupliceren 

14. Afbeelding-> spiegelen 

15. Open plaatje vleermuis - img-thing.pspimage ,bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding , 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 



16. Zet de vleermuis precies tussen de twee takken bovenin, en zet deze laag op hard licht en 

laagdekking 60 

17. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw  v en h 10, dekking 60 vervagen 40 kleur wit 

 
18. Lagen->nieuwe rasterlaag 

19. Open achtergrondkleur en geeft die de kleur wit 

20. Open penseel spinnenwebmanitutanka, en klik met je linksmuisknop 1 keer met je links 

boven in de hoek zie voorbeeld 

21. Open plaatje pompoen -pompoenmanitutanka, bewerken-> kopiëren, activeer je 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

22. Lagen-> dupliceren 

23. Afbeelding-> spiegelen 

24. Schuif de beide pompoens naar links met een beetje tussenruimte 

25. Open plaatje pompoen - Manitutankapompoen, bewerken-> kopiëren, activeer je 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

26. Zet de pompoen voor de twee andere pompoenen 

27. Lagen-> samenvoegen – omlaag samen voegen en doe dit nog een keer zodat de drie 

pompoenen samengevoegd zijn 

28. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 10, dekking 80 vervaging 20 kleur zwart 

 
29. Open plaatje heks- junzmmhg.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

30. Afbeelding -> spiegelen 

31. En zet de heks zo dat de pootjes van de stoel onder aan je bewerking staan en een beetje 

naar rechts uitgelijnd ( hoed bijna tegen de rechterkant aan komt) 

32. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als bij punt 28 



33. Open gereedschap tekst, en zoek boven in de balk een mooi lettertype, zet je achtergrond 

kleur weer op zwart en typ Halloween 

34. Je kan hem met je gereedschap selecteren de tekst  scheef zetten 

35. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 8 dekking 70 vervaging 20 kleur wit, en schaduw 

op nieuwe laag aangevinkt 

 
36. Zet de laag van de schaduw op 75 

37. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

38. Zet je naam of je watermerk op je afbeelding 

39. Lagen-> samenvoegen – alle lage samenvoegen 

40. Afbeelding-> randen toevoegen 4 pixels zwart symmetrisch aangevinkt 

41. Afbeelding -> randen toevoegen 2 pixels rood ( voorgrondkleur) symmetrisch aangevinkt 

42. Afbeelding-> randen toevoegen 4 pixels zwart symmetrisch aangevinkt 

43. Afbeelding-> randen toevoegen 2 pixels rood ( voorgrondkleur)  symmetrisch aan gevinkt 

44. Afbeelding -> randen toevoegen 10 pixels zwart symmetrisch aan gevinkt 

45. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Dank je wel,  

Anneke vink  2012,er mag niets gebruikt worden zonder toestemming uit deze les 

 


