Patchwork in PSP
1. Begin met een nieuw bestand, 200 bij 200, transparant, 16 miljoen kleuren.
2. Activeer het Gereedschap voor Basisvorm, kies Achthoek, anti-alias en
stijl behouden aangevinkt.
3. Houd de shift toets ingedrukt en trek een mooie achthoek binnen het
bestand; blijf daarbij ruim binnen de randen.
4. Activeer de toverstaf, standaardwaarden en klik buiten de achthoek,
waardoor dat gebied wordt geselecteerd.
5. Ga naar Selecties - Omkeren: nu is de achthoek geselecteerd.
6. Ga naar Afbeelding - Bijsnijden tot selectie.
7. Ga naar Afbeelding - Formaat wijzigen.
8. Klik eerst onderaan het vinkje weg bij:

9. Kies nu bovenin dit venster voor de nieuwe maten: 150 bij 150 pixels:

10. Sla dit bestandje op als achthoek.psp. Sluit het nog niet af.
11. We maken nu een echt patchwork. De basis hebben we al, we moeten nu
nog de "stofjes" hebben. Op de favorietenpagina van oudje.nl, categorie
Backgrounds/Achtergronden op de PSP pagina, staan een aantal links met de
meest uiteenlopende achtergronden.
12. Voor deze les heb ik er een paar gedownload van deze site , waar je ze hier
kunt vinden.
a. Pak het bestandje uit.
b. Open er vier naar keuze in PSP.
13. Nu komt er een beetje rekenwerk...:-(
a. Ons patchwork moet een afmeting hebben die een veelvoud is van
150 bij 150, dus bijv. 300 bij 300, 600 bij 600, 900 bij 900.....(of: 300
bij 150, 600 bij 150....)
b. We kiezen voor 900 bij 900: maak dus een nieuw bestand, 900 bij 900
pixels, transparant, 16 miljoen kleuren.

14. Kies in het Palet Materialen voor de voorgrondkleur het patroon achthoek.

15. Activeer het Gereedschap voor Vlakvulling, standaardwaarden, en vul
hiermee het bestand:

16. Dan nu het leukste: bedenk HOE je de vakken wilt vullen...... neem steeds
een ander patroon op dezelfde manier als beschreven in punt 14. Je kunt nu
twee patronen tegelijk paraat hebben: éen bij de voorgrondkleur en éen bij de
achtergrondkleur.
17. Voor het vullen gebruik je het gereedschap voor Vlakvulling. Het is handig
om de tolerantie iets hoger te zetten, dan komt de vulling mooi tegen de
lijnen aan.
18. Zomaar een idee:

of met een zeshoek:

19. Naar smaak kun je nu het bestand verkleinen... meestal is 40 of 50% genoeg,
maar smaken blijven verschillen....
20. Als achtergrond is dekking verminderen ook een optie.
21. En.. natuurlijk kun je ook kiezen voor andere basisvormen..... driehoek,
zigzag, ruit....
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