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Tekst met groene erwten 
 

 
 

1) Open een nieuw document : 1100 x 850 px, 72 ppi; Nieuwe laag toevoegen; noem de laag 

“achtergrond; vul met kleur = # DADADA ; Ga naar Filter > Ruis > Ruis. 
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2) Daarna Filter > Stileer > Reliëf : hoek = 57, Hoogte = 2, Hoeveel = 30. 

 
 

3) Geef de laag “achtergrond” volgende laagstijlen: 

 

* Gloed binnen : modus = Bedekken; kleur = # 414141 
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* Kleurbedekking met kleur =  # DBDAD8 (of andere kleur naar keuze) 

 
 

* Verloopbedekking, modus = Vermenigvuldigen, kleuren  # 000000 en # FFFFFF. 
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4) Nieuwe laag; voeg de png met bord, vork en mes toe  

 
 

5) Het bord wat versieren; doe het naar eigen fantasie; hier werd een bloemen vorm gebruikt;  

rondom het bord wat stippen geplaatst met een passend hard penseel (8 px, tussenruimte = 213 %). 

Pad tekenen en dan het pad omlijnen met dit ingestelde penseel; werk met verschillende lagen. 
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6) Voor deze lagen  : laagvulling = 0%; volgende laagstijlen toegevoegd. 

* Slagschaduw : modus = Vermenigvuldigen; kleur = # 5B5B5B 

 
 

* Gloed buiten 
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* Schuine kant en Reliëf 

 
 

* Kleurbedekking 
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7) Indien gewenst een eigen logo of nog tekst toevoegen; gebruikt lettertype = Olympic Branding. 

Laagstijlen zijn bijgevoegd bij de materialen (laden bij de stijlen; hoef je niet te gebruiken). 

 
 

8) Voeg een Aanpassingslaag ‘Verloop toewijzen’ toe; modus = Kleurtoon; dekking = 100%  

Gebruikte kleuren = # 78797B en # E7C8A9 (of eigen kleuren gebruiken). 
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9) Tekst midden het bord met lettertype MV Boli; rechtsklikken op die tekstlaag  Tijdelijk pad maken. 

Wens je een open pad : klik een segment aan met het Direct Selecteren gereedschap en klik Delete. 

 
 

10) Nieuwe laag, noem die “erwten”; pea penseel gebruiken (eerst laden!). 
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11) Met Pad Selectie gereedschap rechtsklikken op het pad  Pad omlijnen; de tekstlaag mag je dan 

verbergen en het pad verwijderen. Te moeilijk? De tekst manueel tekenen met dit erwten penseel! 
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12) Geef de laag “erwten” volgende laagstijlen.  

 

* Slagschaduw : modus = Vermenigvuldigen, kleur = # 161616 

 
 

* Schaduw binnen met kleur =  # 161616 

 

* Gloed binnen : modus = bleken, kleur =  # FFFFFF; bron = centreren 
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* Schuine kant en Reliëf, modussen Bedekken en Vermenigvuldigen, kleuren # FFFFFF en # 161616 

 
 

* Kleurbedekking, kleur =  # 58A003. 
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* Satijn  : modus = Bedekken, kleur = # FFFFFF. 

 
 

13) Je heb nu ongeveer volgende bekomen. 
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14) Nieuwe laag/lagen, voeg nog erwten toe met dit "pea brush"; kopieer en plak de laagstijlen van laag 

“erwten” op deze toegevoegde lagen. 

 
 

15) Een viooltje toegevoegd (die zijn eetbaar???); kleur aanpassen met een Aanpassingslaag 

‘Kleurtoon/verzadiging’ als Uitknipmasker boven laag “viooltje”. 
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16) Selecteer laag met viooltje en die Aanpassingslaag, voeg beide lagen samen. Voeg nog viooltjes toe 

of enkel wat blaadjes en decoreer het bord; geef die lagen Slagschaduw. 
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17) Wens je alles wat scherper? 

Samengevoegde laag maken met Ctrl + Alt + Shift + E, op bekomen laag: Filter  Overige  

Hoogdoorlaat, straal = 1px; modus voor die laag = Bedekken 

 

Hieronder nog eens het eindresultaat 
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