
 

Les PUPYLOVE 
 

 
1. Open een nieuw vel 800 x 600 px, en open ook je tube. 

2. Kies met je pipet een voor en achtergrond uit je tube. 

3. maak een verloop van die kleuren met de instelling op lineair 
trek je nu je verloop van links naar rechts in je vel. 

4. Voeg een nieuwe laag toe en maak daarop met je 
rechthoekselectie gereedschap een selectie over de hele 
breedte van je wel, maar laat wel boven en onder ruimte 
over. 

5. Vul deze selectie met hetzelfde verloop maar nu van onder 
naar boven. 

6. Bewerken – omlijnen met deze instellingen: 

 

 

7. Voeg een slagschaduw toe met deze instellingen: 
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8. hef je selectie op, 

plaats een hulplijn op 2 cm horizontaal 

plaats een hulplijn op 19 cm horizontaal 

plaats een hulplijn op 14 cm vertikaal 

en maak met je veelhoeklasso nu een drie hoek selectie van de 
bovenkant naar rechts midden, van daar weer naar links onder 
en dan naar het beginpunt. 

9. druk op delete op je toetsenbord en laat de selectie nog even 
staan. 

10. activeer de onderste laag in je lagenpalet. 

11. Ga naar filter – filtergalerie –- vervorm – glas, met de 
volgende instellingen. 
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12. Nu mag je de selectie opheffen  

13. Sleep je tube naar je vel (eventueel verkleinen)  en geef 
hem een mooi plaatsje. 

14. Voeg weer een nieuwe laag toe. 

15. Met je rechthoek gereedschap trek je nu een smalle selectie 
van boven naar beneden aan de rechterkant van je vel. 

16. vul je selectie van boven naar beneden met je verloop. 

17. Filter – filtergalerie – vervorm – glas, met dezelfde 
instelling als hierboven, zie plaatje 

18. zet de laagdekking van deze laag tussen de 70 en 80%, 
naar eigen inzicht 

19. Hef je selectie maar weer op. 

20. Voeg je lagen zichtbaar samen. 
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21. Voeg een nieuwe laag toe, gebruik, de bolletjes welke ik 
gebruik heb, of een andere vorm. 

22. Trek nu een vorm in de bovenrand van je vel… 

23 selecteer  het bolletje met je toverstaf. 

25. Geef deze een kleur met het  je verloop, of een andere 
kleur  

26. Hef je selectie maar weer op. 

27. dupliceer het bolletje met de alt toets ingedrukt en plaats 
op deze manier meerdere bolletjes  zodat je meerdere bolletjes 
hebt 

28. doe dit ook beneden. 

29 plaats je bloem achtergrond 

30. sluit de onderste laag en voeg de andere lagen samen, 
open daarna de onderste laag weer. 

31. dupliceer de bovenste laag in je lagenpalet en sleep die nu 
naar onderen. 

32. als je wilt kun je nu nog een tekst toevoegen. 

33. Alles samenvoegen, opslaan voor web 

 

Veel plezier met deze les ! 

Jean Bronckers 
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