
 

 

Golf Course  

 
Benodigheden: 

1 grote foto voor de achtergrond  

2 transparante tubes,voor de vulling van de pastilles 

Rechthoeken: 

1. Open een bestand van 400x600 - 72 pixels.  Vul met zwart. 

2. Maak een rechthoekige selectie met Vaste grote van 400x35 pixels en plaats deze 

boven aan 

3. Nieuwe laag - Bewerken - Vullen - kleur e5e5e5  

4. Dupliceer deze laag met Ctrl.+J en sleep deze helemaal naar beneden,  

5. Ctrl. +T  en vergroot alleen de hoogte naar 110%  zie Screen 

 
6. Dupliceer deze laag met Ctrl.+J en doe het zelfde als punt 5 maar verminder de 

hoogte met 70% - oké 
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7. Selecteer deze laag - Bewerken - Vullen met de kleur -  aaaaaa -  Selectie opheffen 

en schuif  deze helemaal naar beneden, ga naar Laagstijl - Schuine kant - Reliëf -zie 

Screen 

 
8. Dit moet U nu hebben 

 
9. Maak een selectie met  vaste grote 150x500 , zie screen en plaats deze aan de linker 

kant, zie het voorbeeld 

 

10. Nieuwe laag, noem ze rechthoek 

11. Bewerken  - Omlijnen - met de kleur -  e5e5e5 - 5 pixels 

12. Hef de selectie op, ga naar laagstijl - Schuine kant - Reliëf, zie Screen 
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13. Dupliceer deze laag met Ctrl+J en noem deze "rechthoek kleiner" 

Ctrl.+T en verklein met 92% breedte en 97% hoogte, zie screen 

 

14. Voeg deze beide rechthoeken samen en geef de naam Rechthoek 

15. Dupliceer met Ctrl.+J en plaats deze aan de rechterzijde 

16. Verwijder de zwarte laag en voeg de andere lagen samen (verenigen zichtbaar) zet 

deze laag op zij, dit resultaat moet u nu hebben, zonder zwarte achtergrond, 

 zie Screen 
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Pastille maken 

17. Nieuw bestand van 800x600 pixel - vul met zwart 

18. Rechthoekig selectie kader - Vaste grote  380x380 zie Screen 

 

 

19. Nieuwe laag en noem ze Pastille 

20. Klik in het midden van het bestand met de Shift en Alt toets ingedrukt 

21. Bewerken - Omlijnen - 8 pixels met de kleur e5e5e5 - selectie opheffen 

22. Het vierkant draaien met Ctrl.+T  met de instelling - zie screen - Oké  

 

 
23. Breedte verminderen met Ctrl.+T met 40%, zie Screen - Oké   

 

 
24. Laagstijl - zie Screen 

 

25. Dupliceer de laag "Pastille" met Ctrl.+J 

26. Verklein deze laag in hoogte en breedte, met Ctrl.+T met 95% - oké  

27. Voeg  de laag " Pastille" en "Pastille kopie" samen en noem ze "Pastille" en verwijder de 

zwarte laag 

28. U moet nu dit hebben zonder de zwarte achtergrond - bewaar deze laag 
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3e Gedeelte 

29. Nieuwe laag van 800x600 en vul met zwart.  

30. Open "rechthoeken" - Selecteer - Bewerken - Kopiëren 

31. Ga naar uw vorig werkbestand - Bewerken - Plakken en plaats deze aan de linker kant  

32. Bewerken - Transformatie - Perspectief - Shift en Alt indrukken - en naar beneden trekken 

tot ongeveer 6,00 bij Mate van vertikaal instellen, even opletten, zie Screen - oké  

 

33. Dit moet u nu hebben 

34.  
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35. Dupliceer deze laag met Ctrl.+J - Bewerken - Transformatie - Horizontaal omdraaien en 

rechts plaatsen,  sluit goed aan  

36. Voeg deze beide lagen samen, ( niet de zwarte laag) en noem deze laag Rechthoeken 

37. Voorbeeld 

 

 

 

 

38. Open de afbeelding "Golf" - Selecteer - Bewerken - Kopiëren 

39. Ga naar uw werkbestand - activeer de laag Rechthoeken, Selecteer met de Toverstaf het 

eerste vierkant - kies dan in de werkbalk voor - Aan Selectie toevoegen en klik in de andere 

rechthoeken 

40. Bewerken - speciaal plakken - Plakken in, past uw afbeelding aan, met Ctrl+T 

41. Activeer het bestand "Pastille", Selecteer - Bewerken - Kopiëren - ga naar het werkbestand - 

Plakken - en plaats deze aan de linkerkant tussen de 2 rechthoeken (zie voorbeeld boven), 

dupliceer deze laag met Ctrl.+J en plaats deze aan de rechterkant 

42. Open de afbeelding "Golfmeisje" - Selecteer - Bewerken - Kopiëren - ga naar uw 

werkbestand  

43. activeer de laag "Pastille links"  - klik met de Toverstaf in de linkse pastille - Bewerken - 

Speciaal plakken - plakken in -  pas de afbeelding aan met Crtl+T met de Shift en de Alt toets 

ingedrukt 
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44. Open de afbeelding "Golf heren" en ga op dezelfde manier te werk als met "Golfmeisje" 

45. Plaats de naam Golf en uw naam zoals in het voorbeeld boven 

46. Activeer laag 1 ( zwart) - Bewerken - omlijnen - 2 pixels - in de kleur die u wenst 

47. Maak 1 laag, ga naar Bestand en sla op voor Web 

Veel plezier met deze les 

Gemaakt door Appy in April 2015 

2e voorbeeld: 
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