
	  

	  

Romantic	  

	  
Dit	  gaan	  wij	  maken	  

Open	  het	  bestand	  “	  Basis”	  

Voorgrondkleur:	  	  f1c3af	  

Achtergrondkleur:	  714123	  

Voeg	  een	  nieuwe	  laag	  toe	  	  -‐	  Bewerken	  –	  vullen	  met	  wit	  

Open	  de	  tube	  “	  Jeane”	  

Selecteren	  –ga	  naar	  -‐	  Bewerken	  –	  Kopieren	  	  -‐ga	  naar	  uw	  werkbestand	  –	  Bewerken	  -‐	  
Plakken	  

Dupliceer	  met	  Ctrl.+J	  –	  Bewerken	  –	  Transformatie	  –	  Vertikaal	  omdraaien	  
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Plaats	  ze	  zo	  als	  in	  onderstaand	  voorbeeld	  –	  voeg	  deze	  lagen	  samen	  

	  

Ga	  naar	  Filter	  –	  Vervagen	  –	  Grausiaans	  vervagen	  	  -‐	  Straal	  18	  pixels	  –	  oké	  

Zet	  deze	  laag	  op	  Overvloeimodus–	  Verspreiden	  –	  noem	  de	  laag	  	  vierkant	  

Nieuwe	  laag	  

Ga	  naar	  –	  Selecteren	  –	  Selectie	  laden	  –	  Alfa1	  grote	  ring	  

	  

Selecteren	  –	  Bewerken	  –	  Omranden	  met	  8	  pixels	  

Ga	  naar	  Lagen	  –	  Nieuwe	  opvullaag	  –	  Verloop	  	  -‐	  vul	  met	  de	  verloopkleur	  

Laagstijl	  	  -‐	  Slagschaduw	  –	  zie	  screen	  

Laagstijl	  –	  Schuine	  kant	  -‐	  	  Relief	  	  -‐	  Standaard	  
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Dupliceer	  met	  Ctrl+J	  –	  Verklein	  met	  Ctrl+T	  –	  90%	  

Open	  de	  tube	  “Jeane”	  

Maak	  een	  Ovale	  selectie	  met	  de	  Doezelaar	  op	  30%	  

Selecteren	  -‐	  Selectie	  omdraaien	  –	  Delete	  

Selecteren	  –	  Bewerken	  -‐	  Kopieren	  –	  ga	  naar	  het	  werkbestand	  –	  Bewerken	  -‐	  	  Plakken	  –	  
noem	  deze	  laag	  “	  tube	  1”	  

Plaats	  de	  tube	  tegen	  de	  grote	  ring	  aan	  

Dupliceer	  de	  tube	  laag	  met	  Ctrl+J	  –	  Bewerken	  transformatie	  –	  Horizontal	  omdraaien	  –	  
en	  plaats	  deze	  aan	  de	  rechterkant	  –	  zie	  voorbeeld	  	  aan	  het	  begin	  van	  de	  les–	  noem	  deze	  
“laag	  2”	  

Selecteren	  –	  Selectie	  laden	  –	  alfa	  2	  kleine	  	  ring	  –	  Activeer	  nu	  de	  tubelaag	  1	  -‐	  Selectie	  
omdraaien	  –	  Delete	  –	  laat	  de	  selectie	  draaien	  

Activeer	  de	  laag	  vierkant	  –	  Selectie	  omkeren	  –	  Delete	  -‐	  Deselecteer	  

Ga	  naar	  de	  “	  tubelaag	  1”	  en	  en	  geef	  een	  dekking	  van	  ongeveer	  40%	  

Open	  het	  bestand	  “Lijnen”	  (	  Ctrl+	  klik	  op	  laagminiatuur–	  Selecteren	  –	  Bewerken	  –	  
Kopieren	  –	  ga	  naar	  uw	  werkbestand	  –	  Plakken	  

Selecteer	  “Lijnen”	  –	  Nieuwe	  opvullaag	  –	  Verloop	  _	  Vul	  met	  het	  verloop	  –	  laagstijl	  –	  
slagschaduw	  –	  afstand	  5px	  	  -‐	  grootte	  5px	  

En	  plaats	  dit	  zoals	  in	  het	  voorbeeld	  

Dupliceer	  met	  Ctrl.+J	  	  -‐	  Berwerken	  –	  Transformatie	  –	  Vertikaal	  Omdraaien	  en	  plaats	  ook	  
deze	  laag	  zoals	  in	  het	  voorbeeld	  

Open	  het	  bestand	  “Bloem”	  en	  plaats	  deze	  als	  op	  het	  voorbeeld	  

Nieuwe	  laag	  
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Met	  het	  Penseel	  enkele	  sterretjes	  toegevoegd	  en	  deze	  ook	  de	  kleur	  gegeven	  van	  het	  
Verloop	  

Plaats	  uw	  naam	  

	  

Veel	  plezier	  met	  deze	  les	  

Appie,	  Maart	  2014	  
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