
Cocktail  posters deel 1 

 Open Spash in glass.jpg en ontgrendel de achtergrond door te dubbelklikken op het 

laagminiatuur. 

 Selecteer alles met Ctrl + A en kopieer het naar het klembord met Ctrl + C. 

 Vergroot nu het canvas naar 200 % en zorg ervoor dat de originele foto linksboven 

komt te staan door het gebruik van het pijltjeskader. 

 Plak nu drie keer het klembord met de originele foto in het canvas met Ctrl +J, 

verplaats ze nu naar de juiste plaats en hou rekening dat de opspattende drank naar 

de buitenkant gericht is en dat de twee onderste lagen ondersteboven staan. 

 Maak nu een nieuwe transparante laag en sleep een lineair verloop van wit naar 

transparant  ( te vinden in de standaardverlopen als de voorgrondkleur op wit staat ) 

  Sleep het verloop van onderaan in het midden naar het midden van je werkstuk. 

 Open nu cactussen.jpg en selecteer de lucht met de toverstaf en keer de selectie om 

zodat enkel de cactussen geselecteerd zijn. 

 Voor cs 3 gebruikers gebruik de nieuwe functie hoeken verfijnen ( men mag de 

standaardwaarden gebruiken ) voor cs 2 gebruikers kan men de selectie met 1 px 

slinken en de doezelaar op 1 px zetten dan bereikt men ongeveer hetzelfde resultaat. 

 Kopieer nu de cactussen naar je werkstuk verklein die dat ze juist in een glas passen, 

geef die dan een modus “ fel licht “. 

 Maak nu nog drie lagen met cactussen en vul alle glazen met de cactussen. 

 Plaats nu de tekst “ Green (enter) Cactus (enter) Night “ lettertype betaphid ( zit in 

het mapje )  70 gecentreed en de donkergroene kleur van de cactussen en een 

laagstijl schuine kant en relief diepte 400 en grootte 16 px. Centreer de tekst in je 

werkstuk. 

 Plaats nu de tekst Mojito’s aan 2 euro in hetzelfde lettertype maar een puntgrootte 

van15 pt. 

 Voor de minder gevorderden zit de oefening erop maar ik zou het op prijs stellen 

moest je de oefening eens maken van een andere cocktail en met eigen inbreng. 

 Voor de gevorderden sla ook je werk op in psd, want er komt nog een 

moeilijk deel met slimme objecten. 
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