
Benodigde filters VM Stylize
                              AAA Frames (optioneel)

Neem een nieuwe afbeelding 600 op 400  en vul die met een verloop ,
Pas het filter VM Stylize – Motion trail wild toe met volgende settings 76 -127-36-28-50-255-
255-255
Kopieer je tube Autumn treasures en plak hem op je werkje rechts , kopieer nu je tube Italien
village en plak die ook op je werkje links nu op de 2 tubes – Effecten – Kunstzinnig Effect-
Houtskool met settings 74-49
Nu heb je zoiets

Selecteer je ondergrond laag en pas insteekfilter AAA frames – Textuurframe met volgende
settings 10-0-0-1-100 Stroke aangevinkt (indien je dat filter niet vind of niet wil instaleren
voeg dan een rand toe van ongeveer 10 pixels selecteer je rand en pas dezelfde settings toe
met het filter VM Stylize en daarna slagschaduw toepassen 3 -3-50-11 en nog eens
slagschaduw -3/-3/50/11
Zet nu je watermerk erop en alle lagen samenvoegen
Nee nu je fietstube en plak die op je werkje rechts als nieuwe laag en spiegel hem en
dupliceer hem zodat je 3 lagen hebt met je fiets , sluit je 2 bovenste fietslagen en selecteer je
eerste fiets laag , zet hem vanonder rechts zoals in dit plaatje , gum voorzichtig alles achter je



randje weg

Open nu je AS en samengevoegd kopieeren en plakken in AS al s nieuwe animatie
Terug in PSP open je tweede fiets laag en schuif die zoals hieronder

Sluit nu je eerste fietslaag en weer samengevoegd kopieeren en plakken achter actief frame in
AS
Nu open je fietslaag 3 en je sleept die weer zodat het laatste wiel  gelijk komt met het voorste
wiel van je vorige fiets , sluit je 2 de fietslaag en weer samengevogd kopieeren en plakken na
actief frame die doe je zo tot je weer aan de rand komt daar gum je ook alles weg dat over de
rand komt



Spiegel nu je eerste fietslaag en schuif hem gelijk met je rand links

En weer samengevoegd kopieeren en plakken in AS na actief frame en weer elke keer je fiets
verschuiven
Nu heb je 16 frames sluit nu je fietslagen alle drie en kopieer je prentje en plak dat na frame 8
en kopieer het nog eens en plak het na frame 17 , zet alle frames op 30 en frame 9 en 18 op
100


