
Je opent een nieuwe afbeelding groot genoeg ( verkleinen kan later nog)650/500 transparant  
Nu neem je het lettertype Computeramok of een lettertype dat jij mooi vind en je settings 
zoals hieronder 

 
 
En je typt je naam en trekt hem uit over heel je blad in de breedte en ook wat in de hoogte –
objecten –uitlijnen –centreren op doek 
 

 
 
 
Lagen –omzetten in rasterlaag , neem je toverstok en selecteer je blauwe letters –selecties— 
Wijzigen –inkrimpen met 1 pixel  
 



 
 
Lagen –dupliceren zodat je 8 tekstlagen hebt , sluit alle lagen behalve de 2 onderste en 
selecteer je 2de laag  
Open nu in AS je 00B86367E.gif en kopieer je eerste frame en plak dat in PSP als nieuwe 
afbeelding ,neem je vulemmer en open in je  
kleurenpalet als voorgrond je patroon en zoek naar je blauw glitterplaatje  
 

 
 



En vul hiermee je letters van je eerste tekstlaag , laag op slot doen en selecteer je tweede 
tekstlaag en doe ze van het slot  
In AS je 2de frame kopieeren en plakken in PSP als nieuwe afbeelding  
In je kleurenpalet je patroontje selecteren (image3) en weer je letters vullen , laag op slot en 
3de laag actief maken en openen  
Dan derde frame in AS kopieeren en plakken in PSP en weer je letters vullen , doe dit tot alle 
lagen zijn gevuld  
Selecties – niets selecteren  
 

 
 
Nu opslaan als PSPimage of in PSP12 als PSP animation shop bestand  
 
Open je AS en zoek je werkje , open ook je floatie00295.gif en Bewerken – alles selecteren 
dit doe je ook bij je naamanimatie , sleep nu je 1ste frame van je floatie naar je 1ste frame van 
je naam en als hij goed staat laat je hem los , selecteer je floatie’s frames en Bewerken – 
ongedaan maken slepen , nu weer je 1ste frame van je floatie slepen naar je 1ste frame van je 
naam en weer loslaten in het midden ongeveer , en nogmaals op de laatste letter ongeveer  



 
 

 
Nu kun je hetzelfde nog doen aan de onderkant , naargelang je grote van je letters  
Je animatie bijsnijden en indien gewenst verkleinen en opslaan  
 
 


