
Dream Suite Bonus 
Een gratis filter van Auto Fx , maker van een aantal prachtige filters. Het is hier te 
downloaden. Hieronder wordt kort de werking besproken.  

 

  

1. Download het filter en vraag meteen een Serial Number aan. Na downloaden kan het 
filter meteen geïnstalleerd worden. Uitpakken is niet nodig.  

2. Het filter wordt geïnstalleerd in de map die de computer aantreft in relatie tot de 
grafische software die erop staat. 

3. Je kunt ook zelf een map aanwijzen waarin het filter terecht zal komen. Onthoud die 
plek goed! Je hebt het straks nodig.  

4. Wanneer het filter is geïnstalleerd kan het op twee manieren gebruikt worden:  
a. direct via de snelkoppeling op het bureaublad 
b. via Effecten binnen PSP 

5. We bespreken hier methode b: gebruik binnen PSP. 
6. Open PSP en geef via Bestand - Voorkeuren - Bestandslocaties - Insteekfilters de 

plaats aan waar je het filter hebt geïnstalleerd. (punt 3)  
7. Voor de zekerheid sluit je PSP af en opent het opnieuw: het filter is nu zeker 

beschikbaar. 
8. Open de foto hut  in PSP.  

a. Dupliceer de achtergrond (Lagen - Dupliceren). Zorg ervoor dat de kopie actief 
is.  

b. Effecten - Insteekfilters - Auto FX - DS Bonus  
c. Dreamsuite wordt geladen.  
d. Klik op de knop Special Effects tot je bij de laatste keuze komt: Select Preset 

 

 
e. Je ziet een respectabel aantal mogelijkheden, die via allerlei knoppen ook weer 

te beïnvloeden zijn. Hier werd al voorbeeld gekozen voor Soft Blend Zoom.  

http://www.autofx.com/
http://www.autofx.com/freeplugins/dreamyphoto.asp?id=7
http://www.autofx.com/freeplugins/dreamyphoto.asp?id=7


f. In het paneel dat nu verschenen is gaan we wijzigingen aanbrengen:  
 

 
1. Bekijk de modi van de knop Ghost Type  
2. Speel met de knoppen eronder 
3. Heel handig is de knop waar je de kleur kunt wijzigen: er verschijnt een 

apart venstertje waar je met de Color Picker een kleur kunt kiezen uit 
het bestand zelf. Hier werd gekozen voor het lichte blauw van het jasje. 
De muis verandert daarbij van vorm.  

4. Wil je zien hoe het was: klik op de knop Original bovenaan: 
 

 
5. Wanneer het naar je zin is kun je twee dingen doen:  

A. meteen op OK klikken of 
B. de instellingen opslaan (via de knop Save) met een relevante 

naam, zodat je ze later nog weer eens kunt gebruiken. 
6. Hoe dan ook: klik op OK en Dreamsuite wordt afgesloten en je komt 

terug in PSP. 
7. De gewijzigde Kopie van Achtergrond is actief. 
8. Je kunt het natuurlijk zo laten... maar: probeer eens de wisser te 

gebruiken. 
9. Kies voorinstelling Donzig zacht, met dekking 80 (of iets anders...!!) 
10. Veeg een beetje over het gezichtje .....  
11. Dit alles is slechts een voorbeeld.... experimenteer er zelf mee verder.  

9. Tot slot een tip: wanneer je werkt met een groot bestand, dat je bijv. wilt (laten) 
afdrukken, dan is het handig eerst te oefenen met een klein bestand en dan de 
instellingen op te slaan. Bewerkingen op grote bestanden kunnen behoorlijk lang 



duren en als de instellingen eenmaal goed staan opgeslagen hoef je maar een keer te 
wachten! 
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