
                       Van Psp tubes naar psd formaat. 

 

Op aanvraag van verschillende leden hier een kleine handeling die al 
je psp (paintshop pro) tubes omzet naar psd ( photoshop)  

Ik deed dit ook speciaal voor Jan, en dus gebruikte ik ook meestal de 
naam Jan, maar dat is dus aanpasbaar voor iedereen. 

 

Start: 

 

Ik plaatste eerst twee mappen op mijn bureaublad, de map waarin de 
psp bestandjes zitten ( kan bij U ergens anders zijn) en een nieuwe 
map, waarin de omgezette bestandjes zullen terecht komen: 

 

De namen kan je uiteraard zelf aanpassen 

Open nu je photoshop en open eens één tube 
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Ik bracht de handelingen palet een beetje uit de rest, zo dat we 
beter kunnen volgen: 

We gaan dus nu eerst en vooral een nieuw set  maken in onze 
handelingen palet, klik even op het kleine zwarte pijltje bovenaan 
recht in je palet: 
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Je ziet dan  de mogelijkheid een nieuw set te maken, we klikken daar 
even op: 

 

Geven even een naam in voor de nieuwe set en klikken op ok ( ik koos 
de naam Jan) 

Je zal zien dat onderaan je handelingen palet er een nieuw set 
verschijnt: 
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We zorgen er voor dat dit actief is, ( blauw) en kiezen terug voor het 
zwarte pijltje bovenaan, en maken nu in de nieuwe set Jan , een 
nieuwe handeling: 

 

 

Copyright© 

mailgroep photoshop



We krijgen weer de kans om die handeling een naam te geven, wat we 
ook doen, en klikken dan op “ opnemen”. 

 

 

We zien dan onderaan in ons handelingen palet dat er bij het 
recordertje een rode knop verschijnt die ons verteld  dat alles wat 
we nu gaan doen opgenomen wordt, geen paniek, dit is niet 
tijdsgebonden, en er gebeurt absoluut niks als wij niks doen, maar 
nogmaals, alles wat we nu doen wordt opgenomen: 

 

 We gaan nu naar- bestand- en kiezen voor “opslaan als” 

Copyright© 

mailgroep photoshop



 

En een volgende menu verschijnt, we zien duidelijk dat dit niet is wat 
we willen,  de optie “opslaan in” bovenaan is niet diegene die we willen 
en ook onderaan is de extensie die we willen niet juist: 
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Wat doen we ? We veranderden de naam  NIET,  wel de plaats waar 
we het hebben willen, en de extensie gaan we ook aanpassen, die 
moet nu psd worden 

 

Nu nog even,de bestemming aanpassen 

 

 

WE NEMEN NOG STEEDS OP 

Normaal is alles nu aangepast, en we sluiten het bestand. 
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WE NEMEN NOG STEEDS OP, maar daar komt nu een eind aan: we 
stoppen het recordertje: 
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Onze handeling is klaar, en het bestandje zal zich nu bevinden in de 
map “ eindmap Jan” 

 

Voila se,  en nu komt het mooie van de zaak, selecteer nu eens een 
aantal psp bestandjes en sleep die allemaal samen in je photoshop,   
en druk dan op het groene pijltje van je recordertje, al je psp 
bestandjes zullen automatisch omgezet worden naar psd 
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Succes, Pippo 
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