
Les 55 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: 

Achtergrond - Bg Patrick Gunderson.pspimage 

Divider -am-divider15.psp 

Corner - wm2silver-n.psp 

bloem - bloem.pspimage 

elfje - prim_rose_faery.psp 

 

Masker: 161 kris 

Insteekfilter: Funhouse 



 

 

 

Elfje 

1. Bestand-> openen , transparant   700 pixels bij 700 pixels een vierkant 

2. Materialen kleuren , voorgrondkleur #5d0b31, achtergrondkleur #ec9190 

 
3. Selecties-> alles selecteren 

4. Open plaatje Achtergrond - Bg Patrick Gunderson.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer 

jouw afbeelding, bewerken -> plakken in selectie 

5. Selecteren-> niets selecteren 

6. Effecten-> insteekfilters – FunHouse – Sectorize, beiden op 196 

 
7. Effecten-> afbeeldingseffecten - naadloos herhalen 

8. Lagen-> dupliceren 

9. Afbeelding-> formaat wijzigen – 80% alle lagen NIET aangevinkt 

10. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen 



11. Effecten-> textuureffecten- mozaïek glas, kolommen 100 rijen 100, ronding glas 25, ronding 

rand 0, voegbreedte 2, dekking van voeg 17 

 
12. Lagen ->nieuwe rasterlaag 

13. Vul deze laag met je vlakvulling met de achtergrond kleur 

14. Lagen-> maskerladen/opslaan – maskerladen vanaf schijf- 161-kris, transparantie omkeren 

aangevinkt 

 
15. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

16. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw, v en h 2 dekking 100 vervaging 2 voorgrondkleur, en 

doe dit nog een  keer met v en h op -2 

 



17. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

18. Afbeelding-> formaat wijzigen-  breedte 500 pixels 

19. Bewerken-> kopiëren 

20. Bestand-> nieuw transparant 700 bij 700 pixels 

21. Bewerken-> plakken als nieuwe laag 

22. Geef dezelfde schaduw als bij punt 16 

23. Open plaatje elfje - prim_rose_faery.psp, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

24. Lagen-> dupliceren 

25. Ga op de onderste laag staan  

26. Afbeelding -> formaat wijzigen- 150% alle lagen niet aan gevinkt 

27. Effecten-> textuureffecten – mozaïek  antiek,  aantal kolommen 25, rijen 25, verspreiding 14, 

voegbreedte 7 dekking voeg 60 

 
28. En zet deze laag bij het lagenpakket op 50 

29. Verplaats de laag zo dat hij niets schuin naar links onder de andere elf staat, en schuif het 

elfje van de bovenste laag iets naar beneden zodat de voeten ongeveer op dezelfde plek 

zitten van de beide elfjes 

30. Ga op de bovenste elfje - prim_rose_faery.psp, staan  

31. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw , zelfde als bij punt 16 behalve v en h -2 

32. Open plaatje Corner - wm2silver-n.psp 

33. Aanpassen-> kleurtoon en kleurverzadiging – inkleuren, kleurtoon 246, verzadiging 210 

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

35. Schuif met je verplaatsingsgereedschap je corner net buiten je bewerkte vierkant zie 

voorbeeld 

36. Lagen-> dupliceren 



37. Afbeelding-> spiegelen 

38. Lagen->  samenvoegen- omlaag samenvoegen 

39. Lagen-> dupliceren 

40. Afbeelding-> omdraaien 

41. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

42. Geef de zelfde schaduw als bij punt 16 alleen niet de v en h -2 

43. Open plaatje bloem - bloem.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag en schuif met je verplaatsingsgereedschap dit plaatje 

links onder op de hoek zie voorbeeld 

44. Open plaatje divider- am-divider15.psp, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

45. Met je verplaatsingsgereedschap schuif je je plaatje midden boven op je vierkant zie 

voorbeeld en geef de zelfde slagschaduw van punt 16 , zonder v en h -2 

46. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

47. Zet je naam of watermerk op je bewerking 

48. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

49. Open gereedschap tekst en zoek boven in de lijst een mooi lettertype uit (Baroque script)  en 

schrijf met mooie letters Elfje 

50. Geef ook het woord Elfje de zelfde schaduw als bij punt 16 , zonder v en h -2 

51. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

52. Bestand-> opslaan als – PNG bestand 

Veel succes 

Lieve groet Anneke Vink 2012 

Niets uit deze les mag gebruikt worden zonder toestemming! 
 


