
Apres ski poster 
  

Veel plezier met het lesje, 
greenstuff 

 Open het bestand Bergmeer.jpg en snij de afbeelding bij (verwijder de zwarte randen)  

 Maak een nieuw kleurverloop met de naam Bergen tussen de Pantone Coated 287 en wit.  

  geef aan het verloop ook een transparantiemasker mee met volgende Dekking en Locatie: [D=65%, 

L=0 %], [D=45%, L=50%], [D=25%, L=100 %]  

  sleep een hoekverloop van rechts boven naar links onder  

 Activeer het tekstgereedschap en kies paletten. Kies in het paletmenu van het palet Teken, teken 

herstellen. Voeg (in één tekstlaag) de tekst Après SKI in (lettertype Bremen, bold, Après 75pt, SKI 

150pt, kleur: wit)  TIP: gebruik tekstselecties om twee puntgroottes te combineren!  

  plaats de tekst bovenaan  

 Voeg de tekst FUIF in (Bremen, bold, 150pt, wit) en plaats de tekst onderaan  

 Zorg nu voor een goede uitlijning van beide teksten.  

 open het bestand Mont Blanc.jpg, selecteer alles, kopieer en plak de selectie in de poster  

  gebruik het bestand als vulling voor de tekst Après Ski door er een groep van te maken. De besneeuwde 

top moet zichtbaar zijn in de letters.  

  geef de Après Ski-laag een laagstijl schuine kant & reliëf (schuine kant binnen, diepte 150%, Op, 

Grootte 7px, hoek 120°, hoogte 30°, modus markeren verspreiden, dekking 100%) en een laagstijl Gloed 

buiten· (grootte 70px). Kopieer de effecten naar de Fuif-laag Ge ziet de sneeuw niet door de witte 

tekstkleur )  

  verenig de lagen van de uitsnedengroep (via Laag, Verenigen zichtbaar).  

  Dupliceer vervolgens de laag. Hierdoor krijgt men een kopie van de laag, die Verticaal omgedraaid 

moet worden. Plaats vervolgens de gespiegelde tekst net onder het origineel en geef de gekopieerde laag 

een dekking van 50% en een modus bleken.  

 voeg volgende punttekst in: 22 januari 2007 (enter) in café Mont Blanc( enter)seniorennet (lettertype 

Bremen, 20, links uitgelijnd) en plaats het in het blauwe deel. Doe hetzelfde met de tekst: gratis drankje 

(enter) voor iedereen (enter) die in skipak (enter) komt ... (Bremen, 20, gecentreerd) en plaats die tekst in 

het witte deel.  

  Zonder de effecten van de fuiflaag af door er aparte lagen van te maken. We doen dit om de witte 

sneeuw op de letters niet mee te kleuren door ons verloop (zie verder). Degroepeer ook de groep die 

hierdoor ontstaat (om de sneeuw zichtbaar te maken).  

  verenig de lagen Fuif, 22 januari en gratis drankje. Hierdoor wordt de tekstlaag omgezet in een gewone 

pixellaag (belangrijk voor de verloopvulling en de omlijning!).  

  selecteer alle teksten op die verenigde laag en geef er een lineaire verloopvulling aan (verloop tussen de 

kleuren Pantone Coated 292 en 293) van links boven naar rechts onder.  

  selecteer op dezelfde laag alles behalve FUIF en geef aan die selectie een witte omlijning van 2 pixels 

(aan de buitenkant, modus normaal, dekking 100%)  

 sla op als Après skiposterjpg (kwaliteit 10) en stuur naar de mailgroep 
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