
 

  

Var du med til min online mini workshop? 

 Hvis ja; så lovede jeg at sende en ”succes-

garanti” med 1:1 motiver samt vejledning – 

den kommer her  

 

 Hvis nej; så kan du stadigvæk se live-

optagelsen – og du kan også få glæde af 

denne vejledning  Link til live-optagelsen 

https://www.facebook.com/watch/?v=

285378159344500 

https://www.facebook.com/watch/?v=285378159344500
https://www.facebook.com/watch/?v=285378159344500


 

  

Har du ikke købt de materialer, vi anbefaler til 

workshoppen, så find noget frem fra dine 

gemmer. Måske har du akvarelmaling eller 

lignende liggende? I princippet kan du også 

bruge akrylmaling, tuscher eller farveblyanter. 

I workshoppen arbejder vi med 

akvareltusch/akvarelmaling. 

Læs mere om de materialer, du kan købe hos 

os og bestil dem her – vi har et par få pakker 

tilbage. 

Abstrakte blomster – sådan gør du Abstrakte blomster – sådan gør du 

Materialer: 

kun 150 kr 

https://artivity.dk/collections/workshops/products/materialepakke-til-gratis-live-mini-workshop-den-20-6


 

  

Opskrift: 

1 
Opvarmning: Træk lige vejret dybt, glem alle dagens gøremål og find roen frem ;) 

Tegn/øv stregerne, som er vist her på et kladdepapir. Skrå streger, lige streger, buede streger, 

prikker osv. Kom ned i tempo og gør det overdrevet langsomt – så kommer ikke bare sjælen 

med – men du bliver også mere præcis og detaljeorienteret. 

Tegn de forskellige bladforme – øv dig lidt. Prøv at kæde dem sammen.. 

Tegn nogle af stregerne op en gang til, lav nogle tykke, nogle tynde – som vist nederst 



 

  
Tegn din blomst – evt. med blyant først – eller direkte med din Fine Liner – alt efter hvor 

sikker du føler dig. 

Del dit akvarelpapir op i fire med en blyantstreg, der kan viskes ud igen. 

Placer 3 fingre i venstre side lidt under midten og tegn uden om dem, så der opstår en rund 

cirkel med lidt bølger. Tip: tegn ikke indercirklen for stor i forhold til bladene. 

Tegn en ydrering (som kan viskes ud), så du ved hvor lange dine blomsterblade skal være 

2 

3 Start med at tegne den indre ring. 

Lav forskel på stregtykkelserne. Udfyld med mønstre. TIP: Jeg synes det giver et fint udtryk, 

hvis den yderste ring er lidt kraftigere end de andre – og hvis mønsteret der ligger yderst er 

tættere i strukturen og ikke så luftig 

4 Tegn blomsterbladene op. Brug evt. blyant først, så du kan rette, 

hvis du vil det. Kæd nogle af bladene sammen i en ”oneline 

drawing. Dvs tegn i én streg uden at løfte blyanten.  Tag nogle 

pauser ind imellem. Hvis du tegner for hurtigt kan det godt blive 

noget sjusk, men det kan også være en fordel at tegne lidt 

hurtigere end langsomt for at få en glidende bevægelse og streg. 

Find det tempo der passer til dig. 

Tegn op med din Fine Liner og ”kæl” for hvert enkelt streg. Lav 

nogle tykke, andre tynde – men tegn hver streg tydelig, så hver 

en streg er ”med vilje”, er smuk og har eksistensberettigelse. 



 

  

5 Mal felterne der er opstået med bladene. Test dit farvevalg nøje og eksperimenter til du finder 

fire farver, der passer godt sammen. Sørg for at felter der ligger op til hinanden ikke har samme 

farvenuance. 

Lav gradueringer – dvs at du fx kan starte med en kraftig farve i et blad inde ved ”roden” og så 

gøre farven lysere og lysere efterhånden som du maler ud til yderkanten. 

Du kan lege med at blande farverne indbyrdes, lave et blad helt kraftigt og et andet helt lyst og 

et tredie en blanding – eller kraftigt til start ved ”roden”, så lysere og så kraftigt igen. Der er 

mange muligheder. 

Tip: Hvis blomsten skal have et ”let udtryk”, så sørg for at den mørkeste farve kun blive bruge i 

felter, der er tynde/slanke og ikke har de største flader. 

Eksperimentér. 



 

  

6 Succes-garanti! 

Har du brug for at øve lidt mere, eller bare mærke, hvor det evt. kan laves, så kan du bruge 

følgende 1:1 skabeloner. 

Print siden ud. Skraver med blyant på bagsiden af papiret. (Du kan evt. holde papiret op mod 

vinduet med printet mod ruden og bagsiden synlig for dig selv. På den måde kan du se hvor du 

skal skravere – dvs. der hvor stegerne er.) 

Placer herefter papiret oven på dit akvarelpapir, med det skraverede ned på papiret og printet 

synligt for dig selv. Hold godt fast, så det ikke skrider, og tegn nu lige oveni stregerne. Når du har 

tegnet alt op og fjerner printet, vil du se, at der er kommet et blyantsaftryk på dit akvarelpapir, 

som du så kan tegne op med din Fine Liner og færdiggøre. 



 

  



 

  



 

 

  



  

Bonus 

Fortsæt kreativiteten. Find på andre steder, ting, dyr, hvor du kan bruge samme teknik. 



 

Jeg håber, at du kunne lide både live-workshoppen og fik glæde af denne 

ekstra skriftlige opskrift. 

Det var en skøn oplevelse at sidde sammen, hver for sig og lave det samme 

på samme tid – det var magisk. 

Jeg glædede mig over den dejlige feedback jeg fik i og efter Live-

optagelsen. Jeres kommentarer og feedback er det, der giver mig energi og 

kraft til at lave mere, der kan inspirere dig.  

Hver en ordre, kommentar, deling, like, besked eller spredning af 

bekendthedsgraden er med tl at få min lille virksomhed til at vokse og 

blive bæredygtig – så hvis du vil hjælpe mig, - så jeg kan inspirere dig – så 

ved du hvordan. Tak :) 

Kreative hilsner 

Anne / ARTivity 

 

PS. Mangler du et kreativt projekt til sommerhuset, der hjemme eller på 

rejsen, så kunne en artbox naturligvis være løsningen ;) 

Rigtig god fornøjelse! 


