
Les59 

 

Wat hebben we nodig: 

Plaatjes : 

ster – Manitutanka_ster 

stad - City_Benice_L163.pspimage 

gezicht - SS_150.pspimage 

bomen - SS_57 (1).pspimage 

Masker: 

manjana-mask_040707.jpg 

manitutanka_sinoanneke.PspMask 

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

1. Open plaatje  stad - City_Benice_L163.pspimage 

2. Shift D en doe het origineel weer weg 

3. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

4. Met je vlakvulling vul je deze laag met #493143 

5. Effecten-> textuur effecten – textuur een niet opvallende structuur met diepte 1 

Doe dit ook met de laag van de stad 

6. Ga op de laag staan die je gevuld hebt met de kleur  

7. Lagen-> schikken – omlaag 



 
8. Ga op de bovenste laag staan 

9. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 15, dekking 90 vervagen 30 kleur zwart 

 
10. Open plaatje bomen - SS_57 (1).pspimage , bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag. 

11. Met je verplaatsingsgereedschap schuif je het boompje links boven, ze deze laag op kleur 

oud 

12. Lagen-> dupliceren 

13. Afbeelding-> spiegelen 

14. Lagen-> samenvoegen- omlaag samenvoegen 

15. Lagen-> schikken- omlaag 

 
16. Lagen-> nieuwe rasterlaag  

17. Vul deze met je vlakvulling #1e3970 

18. Effecten-> textuureffecten – textuur, zelfde als bij punt 5,  



19. Lagen-> masker laden/opslaan –masker laden vanaf schijf – manitutanka_sinoanneke, 

transparantie omkeren aangevinkt 

 
20. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

21. Effecten->  3d effecten – slagschaduw v en h 2 dekking 100 vervaging 2 kleur #e3c1b6 

 
22. Zet deze laag in het lagenpakket op 25 

23. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

24. Vul deze laag met je vlakvulling kleur #741b2a 

25. Geef weer de zelfde textuur als bij punt 5 

26. Lagen-> masker laden en opslaan – masker laden vanaf schijf – manjana-mask_040707.jpg, 

transparantie omkeren aangevinkt 

 
27. Lagen-> samenvoegen – groep samenvoegen 

28. Effecten-> zelfde slagschaduw als bij punt 21 

29. Zet deze laag in het lagenpakket op 50 

30. Open plaatje gezicht - SS_150.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 



31. Schuif je plaatje met je verplaatsingsgereedschap iets naar beneden rechts 

32. Open gereedschap tekst , kies een mooi font (ShelleyVolante BT) kies een lichte kleur uit je 

plaatje, typ Big City 

33. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 1 dekking 100 vervaging 1 kleur zwart 

34. Afbeelding-> randen toevoegen 2 pixels zwart symmetrisch aangevinkt 

35. Shift D, zet even opzij 

36. Afbeelding-> randen toevoegen – symmetrisch uit gevinkt, links en rechts 100 boven en 

onder 25 kleur wit 

 
37. Tik de rand aan met je gereedschap toverstafje 

38. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

39. Open de gekopieerde afbeelding 

40. Effecten-> afbeeldingseffecten – naadloos herhalen 

41. Bewerken-> kopiëren 

42. Activeer je grote plaatje, bewerken-> plakken in selectie 

43. Aanpassen-> vervagen- gaussiaanse vervaging – 20 

44. Selecties-> niets selecteren 

45. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

46. Open plaatje ster – Manitutanka_ster, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

47. Met je verplaatsingsgereedschap schuif je hem met de bovenste punt op de rand links van je 

plaatje 

48. Lagen-> dupliceren, en schuif hem naar beneden 

49. Lagen-> dupliceren , en schuif deze ook weer naar beneden zie voorbeeld 

50. Kijk of de drie sterren netjes staan 

51. Laag van het plaatje klik je weg door op het oogje te klikken 

52. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen en klik het oogje van de onderste laag 

weer open en ga op de bovenste laag de sterren laag 

53. Lagen-> dupliceren 

54. Afbeelding-> spiegelen 

55. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 



56. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 10 dekking 100 , vervagen 15, kleur zwart, 

schaduw op nieuwe laag, en zet deze laag op 70 

  
57. Herhaal punt 53 maar dan v en h -10 

58. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

59. Zet je naam of watermerk er op 

60. Lagen->  samenvoegen – alle lagen samenvoegen 

61. Bestand-> opslaan als – jpg bestand 

Succes 

Lieve groet Anneke Vink 

Niets uit deze les mag zonder toestemming gebruikt worden! 

  

 

 


