
Het filter Eyecandy 

1. Versie 3 van dit fantastische filter is gratis , zie bijlage.  
2. Klik na downloaden en uitpakken op het bestand en het zal zich zelf installeren. 
3. Het filter Eyecandy is na installatie in PSP te vinden bij Effecten - Insteekfilters - 

 
4. Het filter is toepasbaar op bestanden en/of selecties van 16 miljoen kleuren (24 bits). 

Mocht de toepassing grijs blijven.. kijk dan of je bestand wel die kleurdiepte heeft... zo 
niet.... dan ga je naar Kleuren - Kleurdiepte uitbreiden.  

5. En nu aan het werk met het nieuwe filter! We beginnen met een voorbeeld van tekst. 
6. Open een nieuw bestand, 300 bij 300, transparant, 16 miljoen kleuren.voeg een 

nieuwe laag toe en vul die met een kleur. 
7. Activeer het tekstgereedschap, zwevend en anti-alias aangevinkt. Kies een letter en 

schrijf je tekst: . Laat voor en achtergrondkleur actief, dat geeft een mooi resultaat. 
8. Laat de selectie actief en ga naar Effecten - insteekfilters - Eyecandy 3.01. Probeer een 

en ander uit, denk er ook eens aan de voorgeprogrammeerde instellingen te bekijken! 

Deze vind je door op het pijltje naast "last used" 
te klikken. 

9. Hier een paar voorbeelden:  
10. een andere succesvolle toepassing is deze: gebruik het effect "water drops" eens op de 

selectie van een plaatje: 



11. gebruik een eigen plaatje of neem dit:  
12. Activeer het selectiegereedschap en selecteer een cirkel om de cijfers heen, doezelen 

op 0, anti-alias aangevinkt. 
13. Op deze selectie pas je het effect Eyecandy - water drops toe.... instelling mag je zelf 

uitvogelen... maar één ding is essentieel: kies linksboven bij Number of drops voor 1 
(eentje dus!). 

14. Deze selectie kun je nu via kopiëren en plakken op een (eventueel ook druppelige) 
achtergrond zetten... 

15. De rest van alle mogelijkheden mag je zelf uitzoeken!! 
16. Veel succes met dit fantastische filter! 

17.  

  


