Een gezicht in een figuur plaatsen
principe:
Maak in de afbeelding het deel transparant waarin het gezicht moet
geplaatst worden.
Schuif de foto van het gezicht achter de eerste figuur en herschaal.

Werkwijze
via MSPaint en MSPublisher (of MSWord)

Figuur klaarmaken voor transparantie.
Je kan binnen een figuur een deel transparant maken door het een egale
kleur te geven en deze egale kleur transparant te maken.
Transparantie kan in principe enkel bij .gif bestanden.
1. Open MSPaint

2. Open de gewenste afbeelding
• Klik hiervoor op “Bestand”.
• Klik vervolgens op “Openen”.
• Kies de gewenste afbeelding en klik “Openen”.
3. Opslaan als .gif-bestand
• Klik hiervoor op “Bestand”.
• Klik vervolgens op “Opslaan als …”.
• Kies onderaan voor “opslaan als
type GIF”
• Kies de gewenste afbeeldingsnaam
en klik “Opslaan”.

©©www.digitaleschool.be

Pagina 1 van3

5-4-2007

4. Kleur het gezicht en een egale kleur
• Selecteer onderaan in het kleurenpallet een kleur die niet voorkomt
in de afbeelding (in ons geval rood).
• Selecteer de Kwast.
• Kleur het deel dat je transparant wil in deze (rode) kleur.

5. Kopieer de .gif afbeelding in MSPublisher
• Kies in MSPaint voor “Bewerken” + “Alles Selecteren” of CTRL A
• Vervolgens “Bewerken” + “Kopiëren” of CTRL C
• Ga naar MSPublisher (of andere)
• Kies daar voor “Bewerken” + “Plakken” of CTRL V
• schik de afbeelding goed op je blad.
6. Kopieer de .gif afbeelding in MSPublisher
• Kies in MSPaint voor “Bewerken” + “Alles Selecteren” of CTRL A
• Je merkt nu dat je afbeeliding in een verkeerde volgorde staat. De
ridder moet namelijk vóór jouw pasfoto staan.
7. Volgorde van de afbeeldingen
• Selecteer de afbeelding van de ridder door
er één keer op te klikken.
• Er staan nu blokjes rond de figuur als
teken van selectie.
• Rechtsklik en kies bij “Volgorde” voor
“Naar voorgrond”.
• De geselecteerde afbeelding (de ridder)
zal nu vóór de andere afbeelding komen.
• Schaal nu de afbeeldingen zodat de
pasfoto past in het rode vlak
8. Transparant maken en inpassen
• Selecteer de afbeelding van de ridder door er één keer op te klikken.
• Kies in de werkbalk* “Afbeeldingen” voor “Doorzichtige kleur
instellen”
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•
•
•

Klik nu op het rode vlak wat we getekend hebben.
Dit rode vlak wordt nu transparant waarna we de pasfoto
tevoorschijn zien komen in de ridder.
Mits wat herschalen hebben we een (bijna) perfect resultaat.

Noot: Het is belangrijk dat beide foto’s ongeveer dezelfde pose hebben.
•
•

Zie je bij het rechtsklikken op de afbeelding geen werkbalk
afbeeldingen tevoorschijn komen ?
Rechtsklik op de afbeelding en kies in het menu “Werkbalk
Afbeeldingen weergeven” zoals hieronder aangegeven.

9. Het resultaat in detail !
• Je kan nu via de “PrtSc” toets op je toetsenbord een
schermafbeelding maken en bijsnijden.
• Kijk hiervoor in de bundel “Afbeeldingen kopiëren en plakken” op
www.digitaleschool.be bij eKopie ICT.

Succes
Kurt
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