
Les 54 

 

Wat hebben we nodig: 

achtergrond - 7.jpg 

baldop - bal dop.PspTube 

globe - bal dop.PspTube 

versiering- florju_love_inwinter_elements (64).pspimage 

Kaars - kaars.pspimage 

Masker: mask78.jpg 

Insteekfilters – FunHouse en Graphics Plus 

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

1. Bestand -> openen nieuw transparant 15 cm breed en 10 cm breed , resolutie op  85 

2. Selecties-> alles selecteren 

3. Klik bij materiaal de voorgrondkleur open en kies kleur #cba57a, de achtergrondkleur 

#6d4d2a 

 
4. Open plaatje achtergrond - 7.jpg, bewerken-> kopiëren activeer jouw afbeelding, bewerken-

> plakken in selectie 

5. Selecties-> niets selecteren 



6. Aanpassen-> vervagen – gaussiaanse vervaging – 10 

7. Effecten-> insteekfilters – Fun House - Perverse 

 
8. Effecten-> insteekfilters – FunHouse -Patchwork 

 
9. Effecten-> afbeeldingseffecten- naadloos herhalen 

10. Aanpassen->kleur en verzadiging- inkleuren -  kleurtoon 23 verzadiging 117 

 
11. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

12. Vul met je vlakvulling deze laag met de voorgrondkleur 

13. Effecten-> textuureffecten – textuur, geef een textuur die zelf mooi vindt 

14. Lagen-> maskers laden /opslaan – maskers laden vanaf schijf - Mask78, transparantie 

omkeren niet aangevinkt 

 
15. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

16. Lagen-> dupliceren 



17. Afbeelding-> omdraaien 

18. Lagen-> samenvoegen- naar omlaag samenvoegen 

19. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw-v en h 5, dekking 100, vervagen 0 kleur wit, en doe dit 

nog een keer maar dan v en h op -5 

 
20. Open plaatje Kaars - kaars.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

21. Open plaatje Kaars - kaars.pspimage  

22. Afbeelding-> formaat wijzigen – 25 % 

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

24. Verplaats hem met je verplaatsingsgereedschap naar links onder 

25. Lagen-> dupliceren, schuif de twee naast de eerste ( zie voorbeeld) 

26. Open globe - bal dop.PspTube, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag, en schuif hem op een van de twee kleine kaarsen, en zet ook een 

bol op de andere kaars 

27. Open baldop - bal dop.PspTube, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-

> plakken als nieuwe laag en schuif de dop boven op de bal, en zet ook en dop boven op de 

andere bal zie voorbeeld 

28. Open versiering- florju_love_inwinter_elements (64).pspimage, bewerken-> kopiëren, 

activeer je afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

29. Met je gereedschap selecteren verplaats en schuif je zo de krul zodat het lijkt alsof hij door  

de lussen van de doppen schuift zie voorbeeld 

30. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 3 dekking 30 vervaging 0 kleur zwart 

 
31. Lagen-> nieuwe rasterlaag 



32. Vul deze met je achtergrondkleur, en geef weer een textuur zoals bij punt 13 

33. Selecties-> alles selecteren 

34. Selecties-> wijzigen – inkrimpen 20 en klik delete 

35. Selecties-> niets selecteren 

36. Effecten-> insteekfilters - graphics plus , cross shadow 

37. Open je gereedschap tekst en zoek een mooi font en schrijf de tekst fijne feestdagen 

38. Geef een mooie schaduw 

39. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

40. Zet je naam of water merk op je werk 

41. Bestand-> opslaan als jpg bestand 

Dank je wel succes!!! 

Lieve groet Anneke Vink 

Niets uit deze les mag gebruikt worden zonder toestemming 

 


