
Les62 ( gemaakt met pspx4) 

 

Plaatjes 

Abessijn1-manitutankapascha 

Abessijn2 – manitutankarein 

Filters: 

Carolaine and Sensibility 

Tramage 

( filterpagina:  

 

1. Bestand-> openen nieuwe  transparante afbeelding, 900 pixels hoog en breed 

2. Selecties-> alles selecteren 

3. Zoek twee plaatjes van een kat of een foto van je eigen kat en maak daar een tube van zoals 

geleerd is in de eerste 10 lessen 

4. Gereedschap selectie en kies voor vierkant  



5. Snij een mooi vierkant uit een grote foto bewerken-> kopiëren, activeer je afbeelding, 

bewerken-> plakken in selectie 

6. Selecties-> niets selecteren 

7. Effecten-> insteekfilters - Carolaine and Sensibility – CS-BRectangles 

 
8. Effecten-> vervormingseffecten – lensvervorming, links 0 , sterkte 57, transparant aanvinken 

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

10. Lagen-> dupliceren 

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

12. Effecten->3d effecten- slagschaduw v en h 15 dekking 80 vervagen 15 kleur zwart, en doe dit 

nog een keer met v en h op -15 

13. Open plaatje abessijn2-manitutankarein, bewerken-> kopiëren, activeer jouw afbeelding, 

bewerken-> plakken als nieuwe laag 

14. Schuif plaatje met je verplaatsingsgereedschap naar de onderkant van de verkleinde laag 

15. Effecten-> 3 d effecten – slagschaduw zelfde als bij punt 13 doe niet v en h -15 

16. Zet de laag op 50 

17. Gereedschap selectie en kies voor  selectie uit vrije hand en boven in je venster voor van 

punt tot punt en zet doezelen op 3 

 



18. Ga nu precies langs de lijn van je vierkantplaatje ( laag kopie raster1) en klik op delete 

 
19. Selecties-> niets selecteren en zet de laag weer op 100 

20. Ga met je muis op kopie raster 1 laag staan  

21. Lagen-> dupliceren 

22. Afbeelding-> vrij roteren – rechts – vrij 45 , alle lagen uit gevinkt klik ok 

23. Lagen->schikken-omlaag 

24. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

25. Gereedschap selectie cirkel en trek een cirkel op je werk zodat je nog alleen een paar puntjes 

zien 

26. Met je vlakvulling geef de cirkel een kleur uit je foto 

27. Selecties-> wijzigen – inkrimpen –  20 en klik delete 

28. Selecties-> niets selecteren 

29. Effecten-> insteekfilters – tramage – panel stripes  44, 193, 95 

 
30. Lagen-> schikken – omlaag tot dat hij boven de onderste laag staat 

31. Klik op je bovenste laag 

32. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

33. Open gereedschap tekst en schrijf het woord Abessijn, kies een mooi font en geef een 

schaduw mee 

34. Lagen-> nieuwe rasterlaag 

35. Zet je naam of watermerk op je werk 

36. Lagen-> samenvoegen – zichtbare lagen samenvoegen 

37. Bestand-> opslaan als – png bestand 

Dank je wel  



Lieve groet Anneke 31 december 2012 

 



 


