
Krijt tekst effect 

http://textuts.com/chalk-text-effect/ 

Open het schoolbord en gebruik dan het uitsnijden gereedschap om de hoeken en zwarte achtergrond te 

verwijderen. 
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Ga dan naar afbeeldingen – aanpassingen – niveaus en zet de waardes  op 20 - 0,88 – 255 
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Ga dan naar afbeeldingen – aanpassingen – kleurtoon/verzadiging en zet de verzadiging op 10 

 

Nu een tekst laag met de tekst “ Back to “ en een tekst laag met “ School “ kleur “ beide  wit “ en letter type                          

“ blokletters potlood “. De grootte van de letters mag je zelf bepalen. 
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Dan venster penseel gereedschapen open het deelvenster penseel en kies krijt 44 borstel en doe de volgende 

instellingen zie voorbeelden hieronder. 

 

 

Dan vormdynamiek zie instellingen hieronder 
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Dan secundair penseel en kies “ spat 14 pixels “ zie instellingen hieronder 

 

 

 

Maak de tekst lagen onzichtbaar  
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Klik met rechter muis op de tekst laag “back to “ en selecteer “tijdelijk pad maken” 

 

 

Kies dan gereedschap “ direct selecteren “ voorgrond kleur op wit en maak een nieuw laag boven aan de andere 

lagen. En noem deze laag “ krijt “ 
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Klik met de rechtermuis op de krijt laag en kies “ pad omlijnen  

 

 

Kies dan uit het volgende deelvenster dat verschijnt “ penseel “ en druk simuleren uit vinken 
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Dit zal het tijdelijk pad omlijnen met het ingestelde penseel. 

 

Nu gaan we de andere tekst laag “ School “ een andere kleur geven. 

De kleuren die bij het lesje gebruikt zijn, 

S – F5989D   C – FFF799   H – BD8CBF   O – FDBD89   O – 79BCDE   L – 82CA89  

Klik met rechter muis op de tekst laag “school “ en selecteer “tijdelijk pad maken” 

Kies dan terug gereedschap “ direct selecteren “ voorgrond kleur op wit en maak een nieuw laag boven de krijt laag. 

En noem deze laag “ krijt laag school “ 

Dan een voorgrond kleur instellen bv  F5989D of naar eigen keuze 
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Selecteer met “ rechthoekige selectie gereedschap de letter S. 

 

 

Daarna het gereedschap “ direct selecteren”. Dan met rechter muis op de letter S klikken en “pad omlijnen 

selecteren en in het volgende deel venster “penseel selecteren wel druk simuleren uit gevinkt “ 

Dit doe je zo letter per letter op dezelfde manier. Vergeet niet de voorgrond kleur te wijzigen. 
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Dit doe je zo letter per letter. Vergeet niet de voorgrond kleur te wijzigen. Zie resultaat hieronder. 

 

 

Nu gaan we een eenvoudige aanpassingslaag ( verloop toe wijzen )doen om de kleuren een beetje te verbeteren. Je 

moet wel zien dat de aanpassingslaag boven aan (top) alle andere lagen gebeurt.    
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Verander dan de mengmodus in vermenigvuldigen en de dekking op 40% 

 

En je krijt tekst is klaar. Veel plezier ermee. 

Mvg, 

Geronnymo  

C3ae99 FFFFFF 
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