Tekst om op te vullen (sjabloon) voor PSP

1. Open een nieuw bestand, 600 bij 600, rasterachtergrond, transparant.
2. Breng een nieuwe rasterlaag aan met de naam tekst.
3. Activeer het Tekstgereedschap, kies voor Selectie, kies een dikke letter (in dit
voorbeeld Elephant) , grootte 125
4. Schrijf de tekst en verplaats de selectie indien nodig: rechtsklik en Gereedschap voor
Verplaatsing.

5. Ga naar Selecties- selectie laden/opslaan - selectie opslaan in alfakanaal - opslaan.
6. Ga naar Selecties - wijzigen - uitbreiden - 4.
7. Vul de selectie met (bij voorbeeld!) een patroon of kleur of verloop naar keuze. Hier
werd gekozen voor "Gebarsten verf".

8. Hef de selectie op: Selecties - niets selecteren.
9. Ga naar Selecties - selectie laden/opslaan - selectie laden uit alfakanaal - laden.
10. Ga naar Bewerken - knippen.
11. Hef de selectie op.
12. Ga naar Effecten - 3D-effecten - Afschuining naar binnen - kies voor
Standaardinstelling.
13. Voeg een nieuwe rasterlaag toe met de naam: vulling.

14. Haal de selectie weer uit het alfakanaal (zie punt 9).
15. Breid de selectie uit met 2 (zie punt 6). Hierdoor blijft de vulling straks mooi onder de
rand.
16. Trek de laag vulling onder de laag tekst.

17. Dit is het sjabloon: sla het op als psp-bestand met de naam opvultekst. Het is nu
altijd beschikbaar voor hergebruik met de meest uiteenlopende vullingen.
18. Om het af te maken:
a. Vul de laag vulling naar eigen inzicht: hier werd gekozen voor een patroon,
maar alles is denkbaar.... verloop.... kleur....
b. Hef de selectie op.
c. Vul de onderste laag met de kleur van de mail of website waar te tekst voor is
bedoeld. Hier werd gekozen voor wit.
d. Denk aan de mogelijkheid de dekking van de laag vulling te wijzigen,
waardoor een "doorkijk" effect kan worden bereikt.
e. Denk aan de mogelijkheid een kleine slagschaduw aan te brengen:
1. schakel de zichtbaarheid van de onderste laag uit
2. Voeg de andere twee lagen samen: Lagen - samenvoegen - zichtbare
lagen samenvoegen.
3. Ga naar Effecten - 3D-effecten en kies een slagschaduw.
4. Maak de onderste laag weer zichtbaar.
5. Snijd het geheel bij en exporteer het als jpg.
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