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https://graphictuts.wordpress.com/new-year-design-tutorial/ 

 

Lachende gezichtjes 

 

 
 

Nodig : lettertype ‘Val’ 

 

1) Open een nieuw document: 800 x 800, 72ppi; witte achtergrond 

Tekstgereedschap : lettertype = VAL, grootte = 150pt, kleur = #FFF833. 

Typ je tekst, hier ‘Happy New Year’ op drie lijnen; regelafstand : ongeveer 130pt;  

de lijnen tekst liggen zo nogal dicht bij elkaar. 

Rechtsklikken op de tekst laag : tekst omzetten naar Pixels. 

 

Geef de tekst laag volgende laagstijl Lijn : 2 px, buiten, rode kleur: 
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2) Nieuwe laag; penseel selecteren : rond hard penseel = 13px ; zwarte kleur 

Selecteer het Pen Gereedschap : optie op Paden: 

 
 

Volg onderstaande om de mond te tekenen; alles op dezelfde laag: 

 

Teken een golvende lijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsklikken op het pad  Pad omlijnen met 

ingesteld penseel 

 

 

 

 

 

Lijntje bijtekenen  Rechtsklikken  

Pad omlijnen 

 

Daarna nog eens een lijntje tekenen aan de andere 

kant en het Pad omlijnen. 

 

De mond is klaar. 
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Penseel wijzigen in een hard penseel van 9 px 

 

 

Teken dan een klein gebogen lijntje onder de mond 

En omlijn het pad met het penseel van 9 px 

 

3) Klik Ctrl + T voor Vrije Transformatie; hou de shift toets ingedrukt, de grootte van de mond aanpassen 

zodat die past binnen een letter; roteer. 

Dupliceer; plaats binnen een andere letter. Herhaal tot alle letters aan het ‘glimlachten’ zijn. 

 

4) Selecteer het Tekst gereedschap; voorgrondkleur op zwart; nog altijd met het lettertype 

 VAL Font, grootte = 80 pt;  typ een punt en plaats als oog op de eerste letter. 

Herhaal tot alle letters ‘oogjes’ hebben; transformeer het oog; roteer naar wens…. 

 

5) Nieuwe laag; Selecteer een hard rond penseel van 9px 

Voorgrondkleur op wit; kleine witte stip binnen elk oog plaatsen. 

 

6) Voeg de zichtbare lagen samen (niet de achtergrond laag) 

Geef bekomen laag volgende Schuine kant en Reliëf: 
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7) Filter  Vervorm  Bol met onderstaande instellingen: 

 
 

8) Alles selecteren (Ctrl + A): activeer de laag met tekst; Verplaatsgereedschap aanklikken : 

in optiebalk klik je op Horizontale middelpunten Uitlijnen en op Verticale middelpunten Uitlijnen: 

 
 

9) Nieuwe laag tussen de beide bestaande lagen. 

Ovalen selectie gereedschap; cirkelvorm tekenen die bijna geheel het canvas vult rondom de tekst. 

Volgend verloop klaarmaken: 
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Trek een Radiaal Verloop van Voorgrondkleur naar Achtergrondkleur vanuit het midden van de cirkel 

selectie naar de buitenomtrek ervan;  

Ctrl + D om te deselecteren. 

Indien nodig pas je nog de grootte van de cirkel aan (Ctrl + T). 

 

10) Voorgrondkleur = # 0931A2 

Met Pen een Pad tekenen bovenaan de cirkel. 

Selecteer het Tekst Gereedschap, hier lettertype ‘Harrington’, grootte = 100pt, optie op van tekst op 

centreren; klik midden  op het pad en typ het jaartal (hier 2010): 

 
 

11) Laag met jaartal wat naar boven verplaatsen, rechtsklikken op de laag  tekst omzetten in pixels. 

Geef deze tekstlaag volgende Slagschaduw: 

 
 

12) Nieuwe laag boven de blauwe cirkel laag; groot zacht penseel, 100px 

Voorgrondkleur op wit; teken een gebogen lijn rechts op de cirkel: 
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13) Filter  Vervagen Gaussiaans vervagen : 30 px; laagdekking = 90% 

 

14) Vul de achtergrond laag met kleur = # F9F7C7 

 

Klaar!!! 
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