Hoe maak ik een DVD hoesje?
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Programmakeuze

Photoshop cs2(3) versus Photoshop elements.
De CS versie van photoshop is in eerste instantie bedoeld voor professioneel gebruik.Het
biedt talloze mogelijkheden en je hebt alles zelf in de hand, maar je moet het ook zelf doen.
Door zijn hoge aankoopprijs zoeken vele amateurs heil in een piratenversie wat illegaal is en
niet zonder gevaar.
Elements is speciaal ontwikkeld voor thuisgebruik, het heeft meer dan voldoende
mogelijkheden en biedt een waaier aan templates voor veel voorkomende opdrachten.Zo kan
je met een paar muisklikken zelf een wenskaart, een diavoorstelling, een cd- of dvd hoesje
maken. Voor minder dan € 100 heb je een legale versie met alle voordelen van dien.
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Fotokwaliteit of briefkwaliteit??

Via DVD hoesje krijgt de kijker al een eerste indruk van uw kunnen. Een hoesje op
briefpapier komt vaak saai over, gebruik daarom liever fotopapier en een afdrukresolutie van
200 of liefst 300 DPI.Bij 300 dpi kan je foto’s die je uit je film haalt niet groter maken dan
2.5” of 63mm, dus niet geschikt voor een achtergrond op de volledige grootte.
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Aan de slag met CS

•
•
•

Start uw programma Photoshop cs2
Menubalk:”bestand>nieuw”
Vul breedte hoogte en resolutie in en zorg ervoor dat de afmetingen in cm.
Staan.(pijltje rechts klikken voor keuzemenu) Klik OK

•

Er verschijnt een nieuw leeg venster met de gevraagde afmetingen en een transparante
achtergrond. IN het lagenpallet verschijnt “laag 1” Deze zal bij het afdrukken wit
blijven. Willen we een kleurtje?? OK we gaan een verloopkleur toepassen. Opgepast
!!!! We kunnen enkel een geselecteerde laag bewerken . In het lagenpalet is deze
blauw, zoniet klik ze aan .

•

Halfweg uw gereedschapspalet staat in de rechter kolom een emmertje of een
rechthoek met verloop. Door met de muisaanwijzer op die plaats te staan opent zich
een submenu waar je kunt kiezen tussen het emmertje of het verloop. Kies verloop.

•
•

In de optiebalk krijgen we nu de opties voor verloop.
Via het pijltje naast de rechthoek kunnen we voorgedefinieerde kleurverlopen kiezen,
door de rechthoekjes ernaast te selecteren, de vorm van het verloop.

•

Zorg dat het pijltje van de gereedschappen geselecteerd is, klik onderaan uw
projectvenster en sleep tot bovenaan. Uw verloop is klaar, test nog wat andere kleuren
en mogelijkheden.

•

Nu gaan we de rug van ons mapje markeren, deze markeerlijnen worden niet
afgedrukt. Ga hiervoor met de muisaanwijzer(pijl uit gereedschapspalet), naar de
linkermeetlat en sleep deze horizontaal naar 13 cm. Doe dit opnieuw maar nu naar 14
cm. De rug van uw mapje is gemarkeerd.
Wij willen natuurlijk onze dvd kunnen herkennen in het rek. Dus… de naam moet op
de rug komen. Ga hiervoor met de muisaanwijzer op de T in het tekstgereedschap
staan. Je krijgt een submenu met o.a. “verticale tekst” , KLIK

•

•
•
•
•
•

Klik nu bovenaan in de rug van uw hoesje en tip uw tekst. Selecteer nu terug uw
selectiepijltje uit de gereedschapspalet . Er komt een kader rond de tekst die toelaat
hem met de hoeken te vergroten en verplaatsen.
Nu nog wat foto’s toevoegen door: “bestand >openen” selecteer de foto’s die je wilt
invoegen. Er openen zich nieuwe vensters met de gekozen foto’s. Klik en sleep(met
pijltje) een foto in uw project en pas de grootte en de plaats aan.
Voeg eventueel nog een tekst toe, deze maal met het horizontaal tekstgereedschap.
Proficiat, uw mapje is klaar. Mijn teksten zijn nog eens bewerkt met “laagopties” maar
dit is voor een volgende cursus.
Ga nu naar “bestand>afdrukken met afdrukvoorbeeld” , doe de nodige instellingen en
print af.

WAT HEBBEN WE GELEERD ???
1. Bij het invoegen van tekst of foto’s komen automatisch lagen bij.
2. Een laag kan slechts bewerkt worden als zij geselecteerd is(blauw in lagenpalet)
3. Als je een ander gereedschap dan de pijl gebruikt hebt, vergeet niet terug over te
schakelen op de pijl.
4. Toch nog problemen ?? stuur mij een mail en ik help u verder.
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