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Wat hebben we nodig: 

Plaatjes: 

achtergrond - florju_love_in_winter_papier (1).pspimage 

engel - Angel01.pspimage 

Kaarsen - Aangestoken kaarsen.pspimage 

Kerstbal - noel19-novembre-verocreation.pspimage 

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

1. Bestand -> open transparant  800 pixels bij 800 pixels 

2. Selecties-> alles selecteren 

3. Selecties-> wijzigen – inkrimpen 100 

4. Open plaatje achtergrond - florju_love_in_winter_papier (1).pspimage , bewerken -> 

kopiëren, activeer jouw afbeelding, bewerken-> plakken in selectie 



5. Effecten-> 3 d effecten – knop hoogte en breedte 25, dekking 100 transparant aangevinkt en 

kleur zwart 

 
6. Selecteren-> niets selecteren 

7. Open plaatje engel - Angel01.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag, staat waarschijnlijk gelijk goed maar moet in het 

midden staan 

8. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 8 , dekking 80 vervagen 18 kleur zwart 

 
9. Open Kaarsen - Aangestoken kaarsen.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer jouw 

afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag 

10. Schuif je kaarsen met je verplaatsingsgereedschap onder aan je bewerking een ruitje vanaf 

de onderkant 

11. Lagen -> dupliceren 

12. Trek met je muis deze laag evenwijdig naar rechts van de andere kaarsen  

13. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 

14. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde  als bij punt8  

15. Open Kerstbal - noel19-novembre-verocreation.pspimage, bewerken-> kopiëren, activeer 

jouw afbeelding, bewerken-> plakken als nieuwe laag, en verplaats de bal naar links boven 

een ruitje van de bovenkant af 

16. Effecten-> 3  d effecten – slagschaduw zelfde als bij punt 8 

17. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

18. Vul deze laag met je vlakvulling kleur #eac859 

19. Effecten-> textuur effecten – textuur , geef een klein structuurtje met diepte 1 

20. Selecteren-> alles selecteren 

21. Selecteren->  wijzigen – inkrimpen 20 en klik delete 



22. Selecties -> niets selecteren  

23. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, zelfde als bi punt 8 en doe dit nog een keer met v en h 

-8 

24. Kies gereedschap tekst en in het bovenvenster een mooi font, en schrijf KERST 

25. Effecten-> 3 d effecten- slagschaduw zelfde als bij punt 8 

26. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

27. Zet je naam of watermerk op je werk 

28. Bestand-> opslaan als- png bestand 

Succes 

Lieve groet Anneke 2012  

 

 


