
Les50 kerstkaart 

 

Wat hebben we nodig: 

 

plaatjes: 

Kaarsjes – manitutanka3 

vogels- AN_BIRDSOUTONALIMB_CLT.pspimage 

bol - glas.pspimage 

venster - natali_design_merryxmas_cluster2.pspimage 

ster - sterrrr.pspimage 

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

1. Bestand-> open nieuwe afbeelding  transparant  van 21 breed cm bij 10 cm hoog 

2. Materiaal kies de kleuren voorgrondkleur #ffffff, achtergrondkleur #858678 

 



3. Kies bij materiaal voorgrondkleur en klik op tabblad verloop, radiaal, hoek 51 herhalen200 

horizontaal 1 en verticaal 100 

 
4. Vul je afbeelding met je verloop 

5. Aanpassen-> vervagen- gaussiaanse vervaginmg  8 

6. Lagen-> dupliceren 

7. Afbeelding-> spiegelen 

8. Zet deze laag in je lagen pakket op 50 

9. Lagen->  samenvoegen- zichtbare lagen samenvoegen 

10. Effecten-> insteekfilters - Graphics pluss - quick tile 2 (standaard) 

11. Open plaatje venster - natali_design_merryxmas_cluster2.pspimage, bewerken->kopiëren, 

activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag, verplaats met je 

verplaatsingsgereedschap  naar links zie voorbeeld 

12. Effecten-> 3 d effecten->slagschaduw 

 
13. Open plaatje Kaarsjes – manitutanka3 , bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag en schuif hem met je verplaatsingsmateriaal op je 

venster 

14. Lagen-> schikken omlaag 

15. Met je gereedschap wisser veeg je de uitstekende rand  weg van het plaatje kaarsen , zodat 

hij onder het venster blijft 

16. Open plaatje  ster - sterrrr.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

17. Zet je plaatje met je verplaatsingsgereedschap naar rechts zie voorbeeld 

18. Effecten-> 3 d effecten – slag schaduw , zelfde als bij punt 12 



19. Open plaatje vogels- AN_BIRDSOUTONALIMB_CLT.pspimage , bewerken-> kopiëren – 

activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag  en verplaats hem  precies op 

de tak zie voorbeeld 

20. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw zelfde als bij punt 12 

21. Open het plaatje Kaarsjes – manitutanka3 

22. Afbeelding-> formaat wijzigen - 80%  

23. Lagen-> maskers laden/opslaan – masker laden vanaf schijf- 20-20 ( transparant omkeren 

NIET aangevinkt) 

24. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

25. Bewerken-> kopiëren-, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag, en 

schuif hem naar rechts op je afbeelding zie voorbeeld 

26. Open plaatje bol - glas.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag en plaats de glazen bol  boven op je plaatje met de 

kaarsjes en zet de laag op  dekking 50 

27. Kies kleur rood uit de bessen van het plaatje voor de achtergrondkleur 

28. En schrijf je tekst,  neem een mooi font op je bewerking 

29. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, kies je eigen schaduw 

30. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

31. Zet je naam of watermerk op je afbeelding 

32. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

33. Bestand-> opslaan als – jpgbestand, als je een kaart wilt versturen verklein en comprimeer 

de afbeelding niet, dat doe je alleen voor de pc en internet 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke Vink 2012  

Niets uit deze les mag gebruikt worden zonder toestemming 

 

 

 


