Les4 Right Time, Right place

Download hier de materialen.
Filters:
- Unlimited2 / simple / diamonds
- Unlimited2 / simple / pizza slice mirror
- AP[lines] - lines silverlining
- LenK / LenK's Paris
1 0pen een nieuw bestand van 900X600pix / resolutie=72 / transparant
2 Weergave / linialen
3 Zet je voorgrond kleur op d7dfe9 en de achtergrond kleur op 232c36
4 Bewerken / Vullen met je achtergrond kleur
5 Nieuwe laag
6 Trek een gespiegeld verloop lijn vanuit boven naar beneden
7 Filter / unlimited2 / simple / diamonds / standaard
8 Filter / unlimited2 / simple / pizza slice mirror / standaard
9 Laag / laag dupliceren / OK
10 Bewerken / transformatie / horizontaal omdraaien
11 Zet de dekking van deze laag op 50%
12 Laag / verenigen omlaag, laag
13 CTRL+T / H=80% / OK

16 Zet overvloeimodus op fel licht en de dekking op 37%
Belangrijk:
Nu gaan we een 'voorinstelling' van een selectie die ik gemaakt heb in de alpha kanaal,
binnen halen. Door dit bestand in je werkblad te importeren, krijgen we een
voorinstelling in onze alpha kanaal. Hierdoor kunnen we de selecties gebruiken, zoals we
dat in PSP gewend zijn.
Voor de duidelijkheid: dit alpha bestand zelf, gebruiken we niet, maar door zijn
aanwezigheid in je werkblad ontstaat er een voorinstelling van de selectie.
17 Open ' Arnold alpha les4', laat dit open staan en ga terug naar je vorige werkje
18 Selecteren / selectie laden / zoek mijn selectie op / OK:

19 Nieuwe laag
20 Vullen met je voorgrond kleur
21 CTRL+D
22 Filter / AP[lines] - lines silverlining, met deze instelling:

23 Laag / laagstijl / slagschaduw, met deze instelling:

24 Zet overvloeimodus op fel licht en de dekking op 56%
25 Open 'Beauty_winter_s_lady_CibiBijoux' / sleep haar naar je werkblad
26 CTRL+T / X=271 en Y=291 / OK
27 Zet op overvloeimodus op zwak licht
28 Open 'GINA HOMME 345' / sleep het naar je werkblad
29 Bewerken / transformatie / horizontaal omdraaien
30 CTRL+T / B+H=68% / X=549 en Y=310,50 / OK
31 Filter / verscherpen / scherper
32 Laag / laagstijl / slagschaduw, als stap 23
33 Open 'Candle_water_CibiBijoux'/ sleep het naar je werkblad
34 CTRL+T / X=174 en Y=318 / OK
35 Open ' Funny_clock_CibiBijoux' / sleep het naar je werkblad
36 CTRL+T / X=707 en Y=131 / OK
37 Zet overvloeimodus op lichtsterkte
38 Filter / verscherpen / verscherpen
39 Laag / laagstijl / slagschaduw, met deze instelling:

40 Lagenpallet: activeer de 2e laag van onderen
41 Selecteer de bovenste en de onderste transparante gebieden met je toverstaf
42 Activeer nu de onderste laag
43 Filter / LenK / LenK's Paris
44 Filter / verscherpen / scherper
45 CTRL+D
46 Laag / 1laag maken
47 Afbeelding / canvasgrootte / B+H=2pix / relatief aangevinkt / kleur=voorgrond
48 Afbeelding / canvasgrootte / B+H=10pix / relatief aangevinkt / kleur=achtergrond
49 Afbeelding / canvasgrootte / B+H=2pix / relatief aangevinkt / kleur=voorgrond
50 Afbeelding / canvasgrootte / B+H=60pix / relatief aangevinkt / kleur=achtergrond
51 Selecteer deze rand met je toverstaf
52 Filter / LenK / LenK's Paris
53 Filter / verscherpen / scherper
54 CTRL+D
55 Zet je naam of watermerk op / verklein het naar 600pix
56 Opslaan als jpg
Succes!

