
Les 61 Winter ( les gemaakt met pspx4) 

 

Plaatjes: 

Winter- Manitutakankasneeuw1 

Gezicht- Susan T 2357 

Merel- manitutankamerel 

Sierrand- ib_ding17 

Masker:  Jillmask-sina 

Filters: 

Graphics plus en Almathera 

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

1. Bestand-> open een nieuwe transparante afbeelding, 600 pixels breed en 800 pixels hoog. 



2. Materialen-> voorgrondkleur #f0dfcf , achtergrondkleur #55443d 

 
3. Open plaatje winter-manitutankasneeuw1, bewerken-> kopiëren, jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag en staat gelijk goed 

4. Vul de boven rand met je vlakvulling met de voorgrondkleur, de onderkant met de 

achtergrondkleur. 

5. Selecteer met je toverstaf de boven rand  

6. Effecten-> insteekfiters – graphics plus- cross shadow standaard instellingen 

7. Doe dit ook bij de onderkant 

8. Selecties-> niets selecteren 

9. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

10. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

11. Kies bij materialen het tabblad verloop,( kies voorgrond) zonnestraal,  herhalen 21, 

horizontaal 100 verticaal 0 

 
12. Vul je nieuwe laag met dit verloop 

13. Aanpassen-> vervagen – gaussiaanse vervaging – 20 

14. Lagen-> dupliceren 

15. Afbeelding-> verticaal zoeken ( omdraaien) 

16. In het lagenpakket zet je deze laag op 50 

17. Lagen-> samenvoegen – omlaag samenvoegen 



18. Lagen-> masker laden/ opslaan- masker laden vanaf schijf, Jillmask-sina, transparantie 

omkeren aangevinkt 

 
19. Open gereedschap selectie, en kies in je vak voor cirkel en zet  doezelen op 15 

 
20. Trek een cirkel in het vierkant ( de foto zeg maar ) en klik op delete 

21. Selecties-> niets selecteren 

22. Lagen -> nieuwe rasterlaag 

23. Selecties-> alles selecteren 

24. Selecties-> wijzigen- inkrimpen - 10 

25. Vul deze laag met de achtergrondkleur 

26. Selecties-> wijzigen – inkrimpen – 20 

27. Klik op delete 

28. Selecties-> niets selecteren 

29. Effecten-> insteekfilters – Almathera – a Halo, zet op foreground, thinckness 28, tranparency 

0 

 



30. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw, v en h 3 dekking 100, vervagen 3 kleur zwart , doe dit 

nog een keer met v en h -3 

 
31. Open plaatje Gezicht- Susan T 2357, bewerken-> kopiëren, jouw afbeelding activeren, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

32. Afbeelding-> formaat wijzigen -  80 % alle lagen uitgevinkt 

33. Met je verplaatsings gereedschap schuif je haar boven het ijs, zet deze laag op 50 en op 

luminantie oud 

34. Open plaatje merel-manitutankamerel, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding , 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

35. Afbeelding->  horizontaal zoeken ( spiegelen) 

36. Verplaats je merel met je verplaatsingsgereedschap zodat hij net in de sneeuw staat 

37. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

38. Open je tekstgereedschap en zoek een mooi font en typ het woord “Winter”( ik gebruik 

Abbeyline) 

39. Geef een mooi schaduw mee, ik gebruik v en h 5, dekking 80, vervagen 10 en kleur zwart 

40. Open plaatje Sierrand- ib_ding17, bewerken-> kopiëren, jouw afbeelding activeren, 

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

versiering op het boven stuk zie voorbeeld 

41. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw- v en h 1 dekking 100 vervagen 1 kleur zwart 

42. Lagen -> nieuwe rasterlaag 

43. Zet je naam of watermerk op je werk 

44. Lagen-> samen voegen – alle lagen samenvoegen 

45. Bestand-> opslaan als les61 jpg bestand 

Dank je wel 

Lieve groet Anneke  ( 29 dec 2012) 

 

 

 

 


