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Naamanimatie met inktpot 
Versie CS2-CS3-CS4 (kan ook met oudere versies met Image Ready) 

 
Nodig afbeelding van inktpot en veer of ander schrijfgereedschap. 
 
Open in Photoshop de psd bestanden inktpot en veer, of gebruik eigen afbeeldingen 
en open een  afbeelding Nieuw 400 x 200 pixels, resolutie 72. Bij lange tekst meer 
pixels in de breedte nemen.  
Wanneer animatie klaar is, wordt er bijgesneden.  
Ik leg een voorbeeld van een korte tekst uit en dat is Groet Mia. 
 

 
 
Het lagenpalet heeft 4 lagen, achtergrond, tekst, veer en inktpot als bovenste laag 
zodat de veer bij het dopen in de inktpot erachter geschoven wordt. Neem 
voldoende ruimte tussen het woord en de inktpot, dat de veer ertussen past. Wilt u 
de pot dichterbij het woord zetten, dan een extra laag van de veer maken die boven 
de laag van de inktpot komt.   
Ik maak de animatie voor de uitleg zo eenvoudig mogelijk, je kan de veer een paar 
keer in de inktpot dopen voordat je begint of nog andere uitbreidingen, dat staat 
natuurlijk vrij.  
 
De tekstlaag omzetten in pixels. En we gaan een nieuwe groep maken. Het maken 
van een groep kan u ook overslaan. 
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De tekstlaag in de groep schuiven, zie hieronder. 
 

 
 
We moeten straks een aantal lagen maken afhankelijk van de lengte van de tekst. 
Deze tekst heeft 8 letters. Hoofdletters tellen 1 laag extra en ook een extra laag voor 
de letter i vanwege de punt, dus we komen al op 11 lagen. 
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We maken dan nog 10 kopieën van de tekst. Maak desnoods een paar meer, die kan 
je altijd verwijderen achteraf. 
Ons lagenpalet is in orde en we gaan het palet animatie openen als dat nog niet 
open is via menu venster, eventueel omzetten in frameanimatie bij de CS3 of 4. 
Dan moet er Altijd staan onder het eerste frame en stel de tijd in op 0,2. 
Misschien is dit ook in oudere versies te maken door na bovenstaande fase naar 
Image Ready te gaan  
 
We doen alle oogjes uit van de tekstlagen, want we beginnen met de inktpot en 
veer en we brengen nu de veer in de inktpot op zijn plaats met 
verplaatsgereedschap. Frame 1 is klaar zie printscreen hieronder. 

 
We maken frame 2 door frame 1 te dupliceren.  Hieronder in de printscreen staan al 
meerdere frames, bij u nog niet. 
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We doen het oogje even aan van de onderste tekstlaag om te kunnen zien waar de 
veer halverwege wordt geplaatst, daarna doen we het oogje van de tekstlaag weer 
uit. 
Dus we staan op de laag veer om die te verplaatsen. 
Hieronder een printscreen met frame 2 waarin de veer goed staat en de tekst dus 
onzichtbaar is.  
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Nu beginnen we aan frame 3. Even het oogje aan van de tekstlaag om de veer aan 
het begin van de eerste letter te zetten en dan het oogje tekstlaag weer uitdoen en 
frame 3 is klaar.  
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Nu gaan we de afbeelding groter zoomen om de letters goed te kunnen zien. Voor 
frame 4 gaat het oogje AAN van de eerste tekstlaag, maar we staan op de laag met 
veer en zetten die halverwege de hoofletter G. Nu naar de tekstlaag en de rest van 
de tekst weghalen, kan met laagmasker en met zwart penseel wegvegen, met gum, 
met veelhoeklasso en verwijderen enz. Ik heb gegumd, maar doe dit zorgvuldig.  
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Voor frame 5 gaat het oogje AAN van de tweede tekstlaag en de veer aan het einde 
van de letter plaatsen. Op de tekstlaag gaan staan en de rest van de tekst weghalen.  
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Voor frame 6 gaat het oogje AAN van de derde tekstlaag en de veer aan het einde 
van de letter r plaatsen. Op de tekstlaag gaan staan en de rest van de tekst 
weghalen.  
 

 
Zo gaan we verder met een woord. Dus frame dupliceren, oogje AAN van nieuwe 
tekstlaag, veer verschuiven en tekst weghalen.  
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Na het einde van het eerste woord, stoppen we de veer terug in de inktpot. Hier 
wordt dat frame 10 en we blijven op dezelfde tekstlaag en verschuiven alleen de 
veer terug naar de inktpot.  
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Dan weer frame dupliceren, volgende tekstlaag oogje even open om veer te 
verschuiven naar de beginletter van het tweede woord en dan oogje uit van die 
tekstlaag en oog AAN van de vorige tekstlaag, want in de tekst verandert deze keer 
niks.  
 

 
 
Dan weer een nieuw frame en een nieuwe tekstlaag zichtbaar maken en veer 
halverwege de hoofdletter verplaatsen en rest van de tekst verwijderen en dan in 
volgende frame is de hele letter zichtbaar en bij de volgende frame komt de letter i 
zonder punt erbij.  
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Frame dupliceren, nieuwe tekstlaag, veer naast de punt van de i zetten en rest 
weghalen.  
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Bij frame 16 zijn deze 2 woorden klaar en bij frame 17 is de veer weer terug in de 
inktpot. De tijd van het laatste frame op 1 seconde zetten. 
 

 
 
Controleer de animatie en breng eventueel correcties aan en sla dit op als psd 
bestand voor het geval er toch iets mis loopt. 
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Dan Opslaan voor web en apparaten en als GIF 
 

 
 
Bij Image Ready doen we Optimale opslaan als 
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