
Les51 geboorte kaartje van baby, pup of kitten 

 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: neem een eigen grote foto van een hoofd van baby, kitten of pup 

hartje - breloquecoeurval.pspimage 

bloem - fleur2.pspimage 

Bloem – fleur3.pspimage 

Masker – 20-20 

Insteekfilter – Graphics plus 

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

 

1. Bestand->open  nieuw transparant 15 cm breed en 10 cm breed 

2. Open een foto van een  dier of een baby  een breedte foto 

3. Shift D en klik het origineel weer weg 

4. Kies twee kleuren uit je plaatje of foto, ik neem voor de voorgrond #781e38 en de 

achtergrond #44709d 

 



5. Afbeelding-> formaat wijzigen, breedte 800 pixels hoogte past zich vanzelf aan 

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

7. Lagen-> samenvoegen- groep samenvoegen 

8. Bewerken-> kopiëren, activeer je lege afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag en 

staat gelijk goed 

9. Lagen -> nieuwe rasterlaag 

10. Open je voorgrondkleur en kies tabblad verloop radiaal , hoek 51 . herhalen 200, horizontaal 

1  verticaal 100 

 
11. Effecten-> insteekfilters – graphics plus –kaleidoscoop 

12. Aanpassen-> vervagen – gaussiaanse vervaging  - 10 

13. Effecten-> vervormingseffecten – krullen, 10, 10, 100 , 50 symmetrisch en rechtsom 

aangevinkt 

 
14. Lagen-> schikken –omlaag 

15. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

16. Open gereedschap selectie en kies voor vierkant en trek een vierkant netjes tot onderaan en 

vul deze met de achtergrondkleur 

17. Selecties->niets selecteren 

18. Met je verplaatsingsgereedschap schuif je je vierkant precies in het midden van je plaatje 



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

doe dit nog een keer maar dan v en h op -10 

 
20. Selecteren-> alles selecteren, zwevend 

21. Selecties-> wijzigen- inkrimpen 40, en klik delete 

22. Selecties-> niets selecteren 

23. Tik met je gereedschap toverstafje de rand aan en ga naar effecten-> textuur effecten – 

lamellen breedte 5, dekking 50 kleur wit en licht van linksboven aan gevinkt 

 
24. Selecties-> niets selecteren 

25. open een tweede foto van het zelfde onderwerp doe het masker 20-20 , lagen-> 

samenvoegen -  groep samen voegen,  ook met deze foto en afbeelding-> Formaat wijzigen-  

250 pixels breed  

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

schuif hem helemaal naar links 

27. lagen-> schikken – omlaag 

28. lagen-> dupliceren 

29. afbeelding-> spiegelen en schuif hem iets naar beneden zie voorbeeld 

30. open  de bloemetjes bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding , bewerken-> plakken 

als nieuwe laag plakken  

31. Effecten->  3 d effecten – slagschaduw  zelfde als bij punt 19 

32. Zet je achtergrond kleur op  goud en zoek een mooi lettertype en zet met een kleine letter 

geboren en datum, en met een grote letter de naam 

33. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

34. Vul deze laag met je achtergrondkleur 

35. Selecties-> alles selecteren 



36. Selecties-> wijzigen – inkrimpen 10 , delete 

37. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 5 dekking 80 vervaging 5 kleur zwart 

 
38. Effecten-> insteekfilters – graphics plus – cross shadow - standaard instellingen 

39. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

40. Zet je naam of watermark op je werk 

41. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

42. Bestand-> opslaan als jpg bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke Vink 2012  

Uit deze les mag niets gebruikt worden zonder toestemming 

 

 


