
Les 48 KERSTKAART  

 

Wat hebben we nodig: 

plaatjes 

paardjes - manitutankakerst1.JPG 

sneeuwvlok - sneeuwvlok.pspimage 

Insteekfilter: Fun House,  

Maskers: 

mask 75 

mask 67 

20-20 

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

1. Bestand-> open de bijgeleverde foto paardjes - manitutankakerst1.JPG -  

2. Shift D en  klik je origineel weg 

3. Afbeelding-> formaat wijzigen – breedte 1200 pixels , en de lengte past zich vanzelf aan 900 

pixels  



4. Materiaal klik voorgrondkleur #c36a21 op en kies  kleur en de achtergrond #88271e 

 
5. Shift D en klik hem even klein en zet hem in je psp klaar voor straks 

6. Aanpassen-> vervagen – gaussiaanse  vervanging, 20 

7. Effecten-> insteekfilter – Funhouse –Radial Moirror, Moirgnutude op 65

 
8. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

9. Vul deze laag met je vlakvulling met de achtergrondkleur 

10. Effecten-> textuur effecten- textuur en kies en niet al te opvallend textuur 

11. Lagen-> masker laden/ opslaan -  masker laden van schijf – mask 75, transparant NIET 

aangevinkt 

 
12. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

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

 



14. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

15. Shift D 

16. Afbeelding-> doekgrootte -1400 bij 1400 achtergrond zwart 

17. Open de gekopieerde afbeelding  

18. Effecten-> afbeeldingseffecten- naadloos herhaling 

 
19. Bewerken-> kopiëren 

20. Activeer je afbeelding met de zwarte rand, en tik de rand aan met je toverstafje 

21. Lagen nieuwe rasterlaag 

22. Bewerken-> plakken in selectie zet deze laag op 60 

23. Selecties-> omkeren 

24. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h -25 dekking 70 en vervaging 40 kleur #b76824, 

en doe dit nog een keer met v en h op 25 

  
25. Selecties-> niets selecteren 

26. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

27. Vul deze laag met de voorgrondkleur 

28. Geef ook deze een mooi textuur net zoals  bij punt 10, niet te opvallend 



29. Lagen-> masker laden /opslaan – masker laden vanaf schijf – mask 67, transparantie 

aangevinkt 

 
30. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

31. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 25, dekking 70 vervaging 40 kleur zwart 

 
32. Open het aller eerst gekopieerde plaatje,  paardjes - manitutankakerst1.JPG ( 1200 pixels 

breed) 

33. Lagen-> masker laden/opslaan – masker laden vanaf schijf – 20-20 

lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

34. Bewerken-> kopiëren, activeer je grote afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

Hij staat gelijk goed 

35. Open plaatje sneeuwvlok - sneeuwvlok.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

36. Zet met je verplaatsings materiaal de sneeuwvlok rechts boven op het gele vierkant 

37. Lagen-> dupliceren 

38. Afbeelding-> spiegelen 

39. Lagen-> samenvoegen –omlaag samenvoegen 

40. Lagen-> dupliceren 

41. Afbeelding-> omdraaien 

42. Lagen-> samenvoegen – omlaag samen voegen 



43. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 15 dekking 100 vervagen 10 kleur zwart 

 
44. Kies een mooi lettertype bij gereedschap tekst en schrijf je tekst die jij graag wilt 

45. Ik schrijf fijne kerstdagen 

46. Geef je tekst een slagschaduw mee ik geef deze schaduw, v en h 8 dekking 80 vervagen 8, 

kleur zwart 

 
47. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

48. Zet hier op je watermerk of je naam 

49. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

50. Bestand-> opslaan als jpg bestand  ( maar niet comprimeren als je hem als kaart zou willen 

gebruiken, sla je hem op als pc plaatje kan je dat wel doen en verkleinen naar 600 pixels 

breed 

Dank je wel. Lieve groet Anneke  2012 

Niets van deze les mag gebruikt worden zonder toestemming 


