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http://textuts.com/smilies-text-effect/ 

 

Tekst met smilies 
 

 
 

Nieuw document: 1024 * 768 px ; kies zelf een achtergrond. 

 

Stap 1:  

- We starten met het creëren van een patroon dat we zullen gebruiken voor het tekst effect.  

Nieuw document : 200 x 200 px ; witte achtergrond.  

Voorgrondkleur = # FFEE2E ; selecteer het ovalen vormgereedschap. 

 
 

- Kleine cirkelvorm tekenen in het midden van het document  

(Shift toets ingedrukt houden voor een perfecte cirkel). 

http://textuts.com/smilies-text-effect/
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- Zet voorgrondkleur op zwart en teken nog twee cirkelvormen voor de ogen.  

 
 

- Kies een andere cirkelvorm met fijne omranding bij de aangepaste vormen;  

teken de vorm; de smilie is dan bijna klaar. 
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- Rechthoekvorm; in optiebalk klik je ‘verwijderen uit vormgebied’ aan; verwijder op die manier 

het bovenste  deel van die laatste cirkelvorm. De vorm moet daarvoor wel geselecteerd zijn!  

 
Stap 2:  

Laag met gele cirkelvorm geef je volgende laagstijlen: 

- Slagschaduw : dekking = 50%, afstand = 2, grootte = 3. 
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- Schuine kant en Reliëf:  Schaduw kleur = # A39A38. 

 
 

- Alle lagen groeperen; noem de bekomen groep “Smilie”. 

 
 

- Dupliceer de groep; klik Ctrl + T en roteer de groep, verklein, verplaats.  
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- Herhaal vorige (groep dupliceren en roteren) verschillende keren tot je denkt dat je een mooi 

patroon bekomen hebt ; laat wel wat witte ruimte tussen de smilies. 

 
 

Stap 3:  

- Selecteer alle groepen; maak er weer een nieuwe groep van; noem deze groep “gezichten” ;  

dupliceer deze nieuw bekomen groep en voeg die samen (Ctrl + E) ; de originele groep zet je op 

onzichtbaar; deze houden we in reserve voor het geval er iets  zou mislopen. 
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- Rechthoekige selectie maken die ongeveer 1/4 tot 1/5 van je patroon bedekt; klik Ctrl + X 

(knippen) gevolgd door Ctrl + V (plakken) ; de selectie wordt op een aparte laag gekopieerd.  

 
 

Verplaats nu de laag “gezichten kopie” naar rechts tot tegen de rand van je document en tot tegen de 

rechtse rand van de zojuist bekomen laag (Laag 1) zodat één patroon gevormd wordt.  

 
 

- Selecteer die beide lagen en voeg ze samen (Ctrl + E). 

 

Maak weer een rechthoekige selectie nu onderaan het document; klik weer Ctrl + X en Ctrl + V ; 

hieronder werd de achtergrond onzichtbaar gemaakt. 
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Verplaats nu vorige  laag naar onderen tegen rand van het canvas en tegen de onderkant van de 

geplakte laag tot je weer één patroon bekomen hebt ; voeg de beide lagen samen. 

 
 

- Extra delen rond het patroon verwijderen ; eerst alle andere lagen onzichtbaar maken ;  

ga dan naar Afbeelding  Verkleinen. Kies voor Transparante Pixels en vink alles aan onderaan dit 

dialoogvenster zodat enkel de transparante pixels weggesneden worden. 
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Stap 4:  

- Ga naar Afbeelding  Aanpassingen  Niveaus om het patroon wat levendiger te maken.   

 
 

- Ga tenslotte naar Bewerken  Patroon definiëren; geef passende naam voor dit patroon. 
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Stap 5:  

- Tekst toevoegen ; open de gewenste achtergrond afbeelding; ofwel open je een nieuw document  

en vul je de achtergrond met een rode kleur of met een verloop wat je maar wenst. 

Tekst : lettertype =  Futurama Bold ; kleur = # FFEE2E ; grootte = 175 px. 

Dupliceer de tekstlaag ; zet laagvulling van beide tekstlagen op 0 %. 

 
 

- Geef originele tekstlaag volgende Patroonbedekking met je gemaakte patroon. 
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Stap 6:  

Geef kopie tekstlaag volgende laagstijlen : 

- Slagschaduw met de standaardwaarden. 

 
 

- Schuine kant en Reliëf : Schaduw kleur =  # A39A38. 
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Hieronder nog eens het eindresultaat : 

 

 


