
Les 53 

 

Wat hebben we nodig: 

Kersttak-23.pspimage 

Strik - strik.pspimage 

Insteekfilter 

Funhouse – radial Moiror 

VM Toolbox  -  zoom blur 

Xeron – Porcelain 

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

1. Bestand->  openen  nieuw transparant  675 pixels  breed en 575 pixels breed 

2. Klik bij materialen de voorgrond open en kies de voorgrondkleur#e6d794  en de 

achtergrondkleur #7c8535 

 
3. Open plaatje Kersttak-23.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer je nieuwe afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

4. Lagen -> nieuwe rasterlaag 

5. Vul deze met de voorgrondkleur 



6. Effecten-> textuureffecten – textuur , kies er zelf een naar eigen smaak maar geef de diepte 

niet meer dan 2 

7. Lagen-> schikken – omlaag  

8. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

9. Effecten-> afbeeldingeffecten – naadloos herhalen 

 
10. Effecten-> insteekfilters Fun House – Radial Moiror – 44 

 
11. Shift D, en zet even opzij 

12. Afbeelding-> randen toevoegen, 15 pixels achtergrondkleur symmetrisch aangevinkt 

13. Gereedschap toverstafje, even aan tikken 

14. Effecten-> 3 d effecten – slag schaduw v en h 4 , dekking 80 vervaging 10 kleur zwart, en doe 

dit nog een keer maar dan v en h -4 

 
15. Selecties-> niets selecteren 

16. Open je kopie en afbeelding-> formaat  wijzigen 70 % 

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



18. Effecten-> insteekfilters – VM Toolbox – zoom blur 

 
19. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw  zelfde als bij punt 14 allen de kleur is de 

achtergrondkleur 

20. Zet deze laag in het lagenpakket op 50 

21. Open Kersttak-23.pspimage, bewerken->  Kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag 

22. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 5, dekking 70  vervagen 15 kleur zwart 

 
23. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

24. Bestand-> nieuwe afbeelding 1200 pixels breed en 700 hoog 

25. Je bewerking-> kopiëren, activeer je grote lege afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe 

laag 

26. Afbeelding-> vrij roteren alle lagen uit gevinkt, links 5 

  
27. Schuif je plaatje met je verplaatsingsgereedschap naar links, 1 blokje van de kant 



28. Effecten-> insteekfilters – xero – Porcelain- standaard instellingen 

 
29. Lagen-> dupliceren 

30. Afbeelding-> formaat wijzigen – 70 % alle lagen uitgevinkt 

31. Effecten-> 3 d effecten -  slagschaduw zelfde als bij punt 22 ( beiden lagen ) 

32. Schuif met je verplaatsingsgereedschap het verkleinde plaatje rechts op zijn plek 

33. Afbeelding-> vrij roteren – rechts - vrij 15 

34. Lagen->nieuwe rasterlaag 

35. Vul deze laag met de voorgrondkleur 

36. Effecten-> textuureffecten – textuur kies de zelfde textuur zoals je gebruikt hebt in punt 6 

37. Lagen-> schikken- omlaag 

38. Afbeelding-> randen toevoegen – 15 pixels achtergrond kleur symmetrisch aangevinkt 

39. Tik je rand aan met je toverstafje en geef de zelfde schaduw als bij punt 22 en doe dit nog 

een  keer met v en h -5 

40. Selecties->niets selecteren 

41. Open Strik - strik.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag 

42. Schuif met je verplaatsingsgereedschap de strik links boven op de hoek van het linker 

schilderij 

43. Effecten-> 3 d effecten- slag schaduw – zelfde als punt 22 

44. Open  gereedschap tekst en zoek in het venster in de balk een mooi font ( lettertype) 

45.  Schrijf je tekst en geef de schaduw die je mooi vindt 

46. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

47. Zet je naam of watermerk op je bewerking 

48. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

49. Bestand -> opslaan als – jpg bestand 

Dank je wel  

lieve groet Anneke vink 2012, niet uit deze les mag zonder toestemming gebruikt worden 

 

 


