
Les56 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: 

Blonde dame -bicharita_y_toalla_por_barullo.pspimage 

achtergrond - June Series Lighthouses 1 - 1.pspimage 

takje - longstemroses_19.pspimage 

oog - oog-003.pspimage 

donkere vrouw - Yvonne_vrouw_93_6_juni_2009.pspimage 

Brush of penseel: oogmanitutankales54.PspBrush 

Insteekfilter:  FunHouse 

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

1. Bestand -> open manitutanka  

2. Shift d en zet en doe het origineel weer weg 

3. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

4. Selecties-> alles selecteren 

5. Bestand-> open plaatje june series, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken in selectie 

6. Selecties-> niets selecteren 

7. Zet de laag  in lagen pakket op 50 en op luminantie oud 



8. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

9. Selecties-> alles selecteren 

10. Bestand-> openen  oog, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken in selectie 

11. Selecties-> niets selecteren 

12. Zet deze laag in het lagen pakket op 60 en op zacht licht 

13. Open plaatje vrouw yvonne, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag, en met je verplaatsingsgereedschap schuif je haar rechts onderin in 

de hoek zie voorbeeld 

14. Open , blonde vrouw, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken 

als nieuwe laag en zet haar met je verplaatsingsgereedschap net over de schouder van de 

donkere dame zie voorbeeld 

15. Effecten-> 3 d effecten, slagschaduw, geef beide dames deze schaduw 

v en h 15, dekking80  vervaging 25, kleur zwart 

 
16. Open plaatje bloemrandje, bewerken->kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag 

17. Lagen-> dupliceren 

18. Afbeelding-> omdraaien 

19. Lagen-> samenvoegen –omlaag samenvoegen 

20. Effecten-> 3 d effecten slagschaduw, v 10 h 4 dekking 50 vervagen 10 kleur zwart 

 
21. Gereedschap selectie, kies voor rechthoek en trek een smalle streep links op het plaatje  

22. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

23. Vul deze laag met de kleur #ab6d3f 

24. Selecties-> niets selecteren 

25. Lagen-> dupliceren 



26. Effecten-> afbeeldingseffecten, verschuiving, horizontaal 20, verticaal 0 en transparant 

 
27. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

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

29. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

30. Lagen-> schikken – omlaag 

31. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

32. Shif D en bewaar even 

33. Afbeelding-> randen toevoegen, 1 pixels donkerbruin uit de dame symmetrisch aangevinkt 

34. Afbeelding-> randen toevoegen, 20 pixels #ab6d3f, symmetrisch aangevinkt 

35. Tik met je toverstaf de bruine rand aan 

36. Effecten-> insteek filters, graphics plus, cross shadow 

37. Selecties-> niets selecteren 

38. Afbeelding-> formaat  wijzigen 70 %, alle lagen aangevinkt 

39. Bewerken-> kopiëren 

40. Pak de afbeelding die je hebt weg gezet 

41. Effecten-> textuur effecten-mozaïek op glas, kolommen en rijen 100, ronding glas 25, 

ronding rand 10 voegbreedte 10 en dekking 70 

 
42. Bewerken-> plakken als nieuwe laag en hij staat gelijk goed 



43. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw- v en h 20 , dekking 50, vervaging 20, kleur zwart, en 

doe dit nog een  keer maar dat v en h op -20 

 
44. De afbeelding die we verkleind hebben die gaan we van formaat wijzigen 

45. Afbeelding-> formaat wijzigen – 200 pixels breedte, verhoudingen en alle lagen aangevinkt 

 
46. Bewerken-> kopiëren 

47. Activeer je grote afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag, en lak het nog 3 keer 

zodat je 4 kleine plaatjes hebt staan 

48. Schuif met je verplaatsing materiaal twee plaatjes links en twee plaatjes naar recht zie 

voorbeeld 

49. Kijk of alles goed staat 

50. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen, en doe dit nog twee keer zodat je 4 plaatjes 

aan elkaar verbonden zijn 

51. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw v en h 10 dekking 50 vervagen 10 kleur zwart, en doe 

dit nog een keer met v en h op -10 

 
52. Ga op de bovenste laag staan ( de 4 plaatjes) 



53. Lagen-> schikken – omlaag 

54. Open plaatje longstemroos, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> 

plakken als nieuwe laag 

55. Schuif de tak met je verplaatsingsgereedschap naar rechts onder  zie voorbeeld 

56. Lagen-> dupliceren 

57. Afbeelding->  omdraaien 

58. Lagen-> samenvoegen – omlaag samen voegen 

59. Effecten-> 3 d effecten -  slagschaduw, zelfde als bij punt 51, maar niet -10 

60. Lagen-> Samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

61. Afbeelding-> randen toevoegen 1 pixels donkerbruin symmetrisch aangevinkt 

62. Afbeelding-> randen toevoegen – 25 pixels  #ab6d3f 

63. Tik deze rand aan met je toverstafje 

64. Effecten-> insteefilters, FunHouse – Bugeye - 178 

 
65. Aanpassen=> vervagen – gaussiaanse vervaging 20 

66. Selecties-> omkeren 

67. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als bij punt 51 ok v en h – 10 

68. Open brush oogmanitutankales54 

69. Zet de achtergrondkleur bij materialen op #392a23 

70. Lagen -> nieuwe rasterlaag 

71. Klik met je muis links onderin de hoek zie voorbeeld met je rechtermuisknop 

72. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

73. Zet je naam of watermerk op je werk 

74. Lagen-> samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

75. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Succes 

Lieve groet Anneke Vink 2012 

Niets uit deze les mag zonder toestemming gebruikt worden 

 


