Een verloop maken en/of bewerken in PSP
1. Zet voor en achtergrond op een willekeurige kleur.
2. Klik bij Materialen voor de voorgrond verloop aan.

.
3. Klik dan op het verloop en je komt in het venster Materialen waar het verloop kan
worden bewerkt óf waar je een nieuw verloop kunt maken.

4. Klik op Bewerken. Het venster Verloopbewerker verschijnt:

5. Het venster heeft een aantal afdelingen:
a. Typen: alle verlopen die aanwezig zijn.
b. Verloop:
1. Voorgrondkleur die momenteel actief is.
2. Achtergrondkleur die momenteel actief is
3. Eigen kleur: hier kun je iedere kleur kiezen: klik in het rechthoekige
vakje. Let op: je kunt hier alleen een kleur kiezen, geen verloop of
patroon.
c. Transparantie:
1. Dekking: als de symbolen (viltstiften) wit zijn is de dekking 100%...
meer grijs betekent meer transparantie. Zet als oefening de dekking op
50.
2. Locatie: De plaats van de viltstiften bepaalt het gebied dat van dekking
wijzigt.
3. Let op: een wijziging aangebracht in dit venster kan de oorspronkelijke
waarden overschrijven als je klikt op: OK.... klik daar dus niet op tenzij
je een andere Aardbeienjam wilt maken! Klik op Annuleren om het
venster te verlaten. Klik op Kopiëren om het verloop onder een nieuwe
naam op te slaan.
d. Resultaat: zo wordt het als de wijzigingen zouden worden doorgevoerd.
6. Wijzigen van het verloop:
a. Klik in de afdeling Verloop op een viltstift.
b. Het driehoekje bovenaan de viltstift wordt zwart.
c. Nu kun je op de voorgrondkleur, achtergrondkleur of eigen kleur klikken.
d. Het verloop wordt gewijzigd.
e. Je kunt ook een nieuwe kleur toevoegen: klik onder balk en er verschijnt een
nieuwe viltstift, die je dan een nieuwe kleur kunt geven.
f. Klik op Kopiëren om het op te slaan onder een andere naam.
g. Het wordt standaard opgeslagen in de map Verlopen van Mijn PSP
Bestanden van Mijn Documenten.
7. Nieuw verloop maken:
1. Klik in het venster Verloopbewerker op Nieuw.
2. Geef een naam.
3. Als je een nieuwe kleur wilt toevoegen klik je onder de balk in de afdeling
Verloop om een nieuwe viltstift te maken.
4. Als je een viltstift wilt verwijderen sleep je hem van de balk af..
5. Klik op OK om het nieuwe verloop op te slaan.
8. Download het nieuwe verloop. Berg het op in de map Verlopen van PSP en probeer
het te wijzigen en/of toe te passen!
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