Strepen en hokjes in PSP
1. Open een nieuw bestand 10 bij 10 pixels, transparant, 16 miljoen kleuren.
2. Zoom een paar keer in, zodat je beter overzicht krijgt.
3. Kies nu twee kleuren voor de strepen. Hier werd gekozen voor #FFC0FF en
#D00ED2.
4. Activeer het Gereedschap voor Selectie, kies voor: Rechthoek, Vervangen, doezelen 0
en anti-alias aangevinkt.
5. Klik op het icoon voor Aangepaste selectie om de strepen exact te kunnen bepalen.

6. In het dialoogvenster aangepaste selectie kies je voor:

7. Activeer het Gereedschap voor Vlakvulling en herstel eerst de Standaardwaarden:

8. Vul de streep met de voorgrondkleur.
9. Hef de selectie op (Selecties - Niets selecteren).

10. Herhaal punt 6 en kies nu voor:

11. Vul deze streep met de achtergrondkleur en hef de selectie op.
12. Sla dit bestand op in PSP-formaat, met bijv. naam streep1.
13. Sluit het bestand niet af.
14. Dupliceer dit bestand: Shift+D en werk verder met het nieuwe bestand... want:
15. Nu maken we er een hokjes-patroon van:
16. Ga naar Bewerken - Kopiëren - Bewerken - Plakken als nieuwe laag.
17. Ga naar Afbeelding - Roteren - Vrij roteren. In het dialoogvenster Vrij roteren kies
je voor 90 graden naar rechts (of links).Let op: geen vinkje bij alle lagen...!!

18. Open het Palet Laag en verminder de dekking van de bovenste laag tot ongeveer 50.
19. Ga naar Lagen - Samenvoegen - Alle lagen samenvoegen.
20. Sla dit bestand op in PSP formaat als hokje1
21. Je hebt nu twee bestanden open staan: het hokje en de streep.
22. Open een nieuw bestand van 400 bij 400, transparant.
23. Kies bij Materialen bij voorgrondkleur voor Patroon: streep1.

24. Kies bij Materialen bij achtergrondkleur voor Patroon: hokje1.

25. Activeer Vlakvulling en vul het bestand naar eigen wens... met de hokjes óf met de
strepen.
26. Wat let je om:
a. de schaal te wijzigen van het patroon
b. de hoek te wijzigen van het patroon
c. de dekking van de laag zelf te wijzigen...
d. er een laag met een andere kleur overheen te leggen en daarvan de dekking te
wijzigen, zodat de kleur een beetje anders wordt....
27. Probeer ook eens strepen van 3 of 4 kleuren te maken..... het enige dat dan anders is, is
het rekenwerk van punt 6 en 10.

28. Toepassingen te over: achtergronden, omlijstingen, vullen van letters.....om maar een
paar dwarsstraten te noemen!
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