
Slingerende tekst 

We openen de foto bloem.jpg. 

Het is de bedoeling dat we een uitknipmasker maken met meerdere objecten. Eerst het slotje 

verwijderen van de laag dubbelklikken op de laag en dan ok. 

We maken een kopie van de laag. Dit kan op 2 manieren. De laag omhoog slepen met de ALT-toets 

ingedrukt. En de muisknop loslaten als boven de laag een dubbel lijntje verschijnt. 2e manier met de 

rechter muisknop in de laag klikken en dan op laag dupliceren. 

Nu gaan we tekst over de bloem zetten we klikken op het tekst symbool. De T in de linkse  

balk. We typen de tekst (Vriendenclub) het lettertype maken we arial bold. Kleur is niet 

belangrijk.  

Nu klikken we op het selectie pijltje links boven. En slepen de tekst flink groot. 

Daarna gaan we een paar figuurtje rond de tekst zetten. Dit doen we met dit symbool. 

We klikken er op.  Daarna boven in de balk een figuurtje kiezen. 

 

Als je niet alle figuurtjes hebt 

kun je op dit teken klikken 

 

In het lijstje 

kies je voor 

alle. 

En dan 

toevoegen. 

 

 

Ik heb in de lijst voor de duif gekozen. Je mag ook iets anders kiezen. Nu sleep je met de muis 

ergens in de foto en je ziet dat er een duif getekend wordt. Dit doen we 2 keer. Links ergens en 

rechts ergens. De rechter duif moeten we omkeren zodat de 2 duiven naar elkaar toe vliegen. 

We klikken op het selectie pijltje en slepen het middelste rechter vierkantje van de rechter duif naar 

links zodat de duif omdraait. 

 

 

 

 

We voegen nog een paar andere symbolen toe die mag je zelf uitkiezen wat 

je mooi vindt. 

 



Nu gaan we de lagen met de tekst en de symbolen in het lagen menu selecteren en groeperen. Met 

de ctrl-toets ingedrukt kunnen we meerdere lagen selecteren. Als we de lagen geselecteerd hebben 

gaan we naar het laag menu (boven) en klikken op lagen groeperen. 

Nu zetten we het oogje voor laag0 uit. En slepen de groep tussen de 2 afbeeldingen in. 

Nu selecteren we de bovenste laag en kiezen in het lagen menu uitknipmasker maken. 

Nu word de tekst en de symbolen uit de foto geknipt. We selecteren de groep in het lagen menu. 

 

Daarna op Fx en kiezen voor Schuine kant en reliëf. 

 

 

We zetten de instellingen ongeveer zo neer. Je mag 

zelf bepalen wat je mooi vind door met de schuifjes 

te spelen. Als we klaar zijn drukken we op OK. 

Nu zetten we het oogje voor de onderste laag weer 

aan. En zetten de dekking op 90%. 

 

Onze eerste oefening is nu af. 

 

 

 

 

 

 

 

In onze 2e oefening gaan we tekst op een pad zetten. 

We openen onze bloem weer opnieuw. 

Links boven klikken we op pennetje en klikken links in onze foto naast de bloem. 

Daarna klikken we boven de bloem en slepen de lijn rond. Daarna klikken we tussen de 

bloemen in en slepen weer. Daarna onder de grote bloem. Het is de bedoeling dat er een 

lijn komt die tussen de bloemen door slingert. Als je het laatste puntje zet moet je de 

ALT-toets ingedrukt houden. Anders kun je niet stoppen. Daarna kun je met de CTRL-

toets ingedrukt de punten nog verzetten en bewerken. 

Het ziet er dan uit zoals hieronder. 



 
 

Nu gaan we op deze lijn tekst zetten. 

We klikken op de T in de linker balk en gaan met de cursor (vooraan) over de lijn we zien op een 

gegeven moment de cursor veranderen. Het wordt dan een I met een lijn erdoor. Dan klikken we. 

Als we nu gaan typen blijft de tekst de lijn volgen. Zo kunnen we tekst typen die tussen de bloemen 

door slingert. Achteraf kun je de lijn dan ook nog aanpassen de tekst past zich dan onmiddellijk 

weer aan, aan de lijn. 

Met het selectie gereedschap kunnen we de tekst ook nog een beetje aanpassen vergroten 

verdraaien. En als we de ALT-toets ingedrukt houden kunnen we hem ook vervormen. 

Dat was het weer. 

 

 
 

 

 

Groetjes Martien 


