
Het alfakanaal in PSP XI  

 

 

1. Open een nieuw bestand, 300 bij 300, transparant, 16 miljoen kleuren. 
2. Vul dit op met het Gereedschap voor Vlakvulling, kleur rood. 
3. Breng een nieuwe rasterlaag aan, noem die tekst. 
4. Zet achtergrond kleur op wit en activeer het tekstgereedschap. Kies een mooie dikke 

letter uit, bijv. Bazooka, grootte 100. Kies bij Opties voor Gereedschap voor Maken 
als selectie en typ je tekst...PSP. 

5. Wat opvalt is dat je de selectie nu niet meer kunt verplaatsen 
.Om dit wel te kunnen doen doe jet het volgende: Activeer het gereedschap voor 
verplaatsing en houd de rechter muisknop ingedrukt.......en je kunt de selectie wel 
verplaatsen. 

6. Wanneer de selectie nu op de juiste plek staat ga je naar Selecties / Selecties 
laden/opslaan / Selectie opslaan in alfakanaal en klik op opslaan. De selectie staat 
nu veilig opgeborgen in het alfakanaal. Wel tijdelijk...wanneer je het bestand sluit of 
de computer uitzet..is het alfakanaal weer leeg. 

7. Verwijder de selectie nu weer van je bestand door op delete te drukken. Als dat niet 
lukt: klik op het terugpijltje! Zorg dat laag 2 actief is...dus de laag waar je de selectie 
op had aangebracht. Versier deze laag nu naar eigen inzicht met iets.....Ik koos voor 
zomaar wat speels gedoe met filters. 
 

(verkleind) 
8. Ga naar Lagen/samenvoegen/alle lagen samenvoegen. Voeg nu weer een nieuwe laag 

toe en noem die weer tekst. Ga naar Selecties/ Selecties laden/opslaan / Selectie 



laden uit alfakanaal en haal de selectie van de letters weer op. De selectie verschijnt 
op de afbeelding. Wil je hem nog verplaatsen..zie dan punt 5. 

9. Je kunt nu van alles met de letters doen...vullen....slagschaduw meegeven...dekking 
verminderen..etc.etc. Je kunt hem ook NOG EEN KEER ophalen.......en er dan iets 
anders mee doen....gebruik je fantasie...dat is de bedoeling!! 

10. Je kunt de selectie natuurlijk ook een eeuwig leven geven door hem op te slaan op je 
harde schijf in een map selecties. Er zit zo'n map in PSP zelf, maar ik geef er de 
voorkeur aan een aparte map te maken, zodat bij een eventuele crash van PSP de 
selecties bewaard blijven. Maar dat is up to you..... Opslaan gaat zo: Ga naar 
Selecties/Selecties laden/opslaan - Selectie opslaan op schijf. 

11. Voor maskers geldt hetzelfde...hierover een ander keertje meer :-))) 

Veel succes met deze les! 
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