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Editor

1) Open een foto die op jouw computer staat of open een foto die op het
     internet staat.

2) Maak een selectie met het
    rechthoekig selectie gereedschap 
    (pijl A)

3) Klik op het soort selectie (pijl B)

4) Geef de doezelaar een waarde bijv. 50 (pijl C)

5) Trek een selectie kader op de foto door de linkermuisknop ingedrukt te
     houden.

6) Laat de linker muisknop los en klik nu in de selectie op de 
rechtermuisknop.

7) Klik op Selectie inverteren (kan ook via het menu laag).

8) Verwijder de selectie met de toets Delete van het toetsenbord.

9) Klik op het toetsenbord Op de CTRL toets en (gelijk) op de D
    De selectie verdwijnt.

                                              Oefeningen

10) Kijk bij het palet lagen (aan de rechter kant)  wat er is gebeurd.

11) Kijk bij het palet geschiedenis en klik op een eerder gemaakte handeling

12) Ga terug naar de laatste handeling en druk een paar keer op CTRL + Z
      en daarna een paar keer op Ctrl + Y.
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                                    Afbeeldingen combineren ***

13) Open nu een nieuwe afbeelding en selecteer met het rechthoekig
      selectie gereedschap een deel van de foto. Gebruik voor de doezelaar
      dezelfde waarde als bij stap 4.

12) Druk op Ctrl + C
      De nieuwe afbeelding wordt nu gekopieerd naar het geheugen 
      
13) Activeer nu op het werkstuk dat we zojuist hebben gemaakt. Stappen 1-9

14) Controleer of de bovenste laag actief is, door erop te klikken
      
15) Klik nu gelijktijdig op Ctrl + V
      De nieuwe afbeelding verschijnt als extra laag op ons werkstuk

 

Tekst erbij

16) Klik op de A in de gereedschaps-
      balk aan de linkerzijde
17) Klik ergens in de foto op een
      plek waar de tekst ongeveer  
      moet komen
18) Voor je de tekst maakt moet je
       eerst het lettertype kiezen
       de grootte en de kleur.
       maak de tekst zo groot mogelijk.
19) Typ de tekst en klik op OK
20) Met het verplaats gereedschap
      kun je de tekst op de juiste plek 
       zetten door de linker muisknop
       ingedrukt te houden en zo de
       tekst te verslepen



! Kijk in het palet lagen en ontdek dat er een nieuwe laag A is aangemaakt.

21) Klik in het palet lagen (rechts)
      op de rechtermuisknop 
22) Klik op: Laag omzetten naar  
      pixels.
23) Klik boven in beeld op het menu
      Bewerken, klik op vrije trans-
      formatie of op vrije vervorming
24) sleep nu met ingedrukte linker
      muisknop op een van de vierkantjes.
25) Door de cursor net naast een
       vierkantje te zetten verandert deze in
       een gebogen pijltje door de linkermuisknop ingedrukt te houden kun je de
       tekst draaien.


