
	  

	  

• Spring	  

• 	  
• Nieuw	  bestand	  800	  x	  600	  	  en	  noem	  het	  SPRING	  

• Voorgrondkeur	  	  3066a6	  	  	  	  	  	  	  Achtergrondkleur	  	  ffffff	  	  

• Vul	  het	  bestand	  met	  lineair	  verloop	  van	  onder	  naar	  boven	  

• Filter	  Unlimited	  –	  Button&	  Frames	  -‐	  Glassframe	  3	  	  -‐	  frame	  Size	  	  10	  -‐	  
Contrast	  105	  (zie	  voorbeeld)	  
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• Ga	  naar	  menu-‐	  Afbeelding–	  Dupliceren	  –	  noem	  het	  bestand	  	  SPRING	  2	  

• Zet	  deze	  voor	  later,	  	  even	  op	  zij;	  wij	  gaan	  verder	  met	  Bestand	  SPRING	  
Nieuwe	  laag	  en	  vullen	  met	  het	  zelfde	  verloop	  	  

• Filter	  Unlimted-‐VM	  Textur	  –	  Cross	  Weave	  met	  	  
de	  	  instelling(zie	  voorbeeld)	  
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• Laagstijl	  -‐	  	  ZWAKLICHT	  

• Verplaats	  deze	  laag	  5	  cm	  naar	  boven	  

• Maak	  hier	  onder	  een	  rechthoekige	  selectie	  	  -‐	  vaste	  grootte	  	  

• Br	  27,5	  cm	  en	  Hoog	  5	  cm,	  eventueel	  aanpassen	  met	  Ctrl+T,	  zodat	  de	  
selectie	  binnen	  het	  kader	  past	  

• Nieuwe	  laag	  

• Vullen	  met	  kleur	  3066a6	  (voorgrondkleur)	  

• Ga	  naar	  Filter	  –	  Filter	  Unlimited	  –Tramage	  –	  Waffle	  –	  met	  instelling	  X	  
Size:	  145,	  Y	  Size:	  149(zie	  voorbeeld)	  
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• deselecteer	  

• Opslaan	  

• Wij	  gaan	  nu	  verder	  met	  het	  Bestand	  SPRING	  2	  

• Verkleinen	  -‐Afbeelding	  –	  Afbeeldinggrootte	  –	  Verhoudingen	  
behouden	  even	  uitschakelen	  –	  Hoog	  15	  cm	  en	  Breed	  22,5	  cm	  

• Open	  het	  bestand	  Masker	  en	  kopieer	  	  en	  plak	  dit	  in	  SPRING	  2,	  met	  
Ctr.+T	  passend	  maken	  binnen	  het	  kader	  

• Laagmodus	  op	  ZWAKLICHT	  	  

• Open	  het	  Bestand	  Groot	  vierkant,	  kopieer	  en	  plak	  in	  SPRING	  2	  

• Plaats	  dit,	  (zie	  voorbeeld	  van	  de	  les)	  Ctrl+	  J	  en	  plaats	  deze	  ook	  (zie	  
voorbeeld)	  voeg	  de	  lagen	  nu	  samen	  	  en	  kopieer	  en	  plak	  in	  Spring	  

• Open	  het	  bestand	  Pastille	  	  en	  kopieer	  en	  plak	  (	  of	  Sleep)	  	  
naar	  SPRING	  en	  plaatst	  dit	  beneden	  op	  de	  blauwe	  rechthoek	  
(	  zie	  voorbeeld)	  

• Open	  het	  bestand	  kleine	  vierkant	  kopieer,	  slagschaduw,	  
standaard	  	  en	  plak	  of	  sleep)	  in	  Spring	  	  en	  dan	  3x	  Ctrl.	  J	  en	  plaats	  
deze	  als	  (	  zie	  voorbeeld)	  Vul	  de	  2	  rechthoeken	  met	  afbeeldingen	  naar	  
wens	  

• Openbestand	  Bloemenvaas	  en	  plaats	  zie	  voorbeeld	  en	  
transformeren	  met	  Ctrl+T.	  
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• Open	  het	  bestaand	  Tekst	  Spring	  en	  plaatst	  dit	  (zie	  voorbeeld)	  

• Plaat	  uw	  eigen	  naam	  in	  de	  pastille	  

• Kader	  met	  	  reliëf	  maken	  als	  volgt:	  

• 1	  laag	  maken	  

• dupliceer	  deze	  laag	  (	  Ctrl+J)	  

• Open	  de	  kopie	  laag:	  klik	  (Ctrl+T)	  voor	  vrije	  transformatie	  in	  	  
de	  optiebalk:	  breedte	  =	  90%;	  	  	  	  hoogte	  =	  85%	  

• Geef	  de	  kopie	  laag	  laagstijl	  volgende	  instellingen	  
	  Gloedbinnen:	  

	  
• Op	  de	  achtergrondlaag:	  (de	  onderste	  laag)	  Filter	  –	  	  
Vervagen	  –	  Gaussiaans	  vervagen	  met	  een	  straal	  van	  20	  pixels	  

• Veel	  plezier	  met	  deze	  les	  

• Gemaakt	  door	  Appy	  Jean	  
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