
3 græskar på stribe
En efterårsklassiker, der forener det hyggelige med det uhyggelige

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at skabe highlights, der ser realistiske ud - både ved at 

bruge forskellige farver i samme toner og ved at bruge den samme farve.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver:  238 – Gamboge. 311 – Vermilion. 339 – Light oxide red. 645 – Hooker green deep.

Overfør dit omrids. Brug den røde
farve og start på den midterste
”skive” på det røde grækar. Mal med
str. 6 en streg i hver side af skiven,
dyp din pensel i vand og træk
farven ind på hele skiven, så den er
lysest i midten. Tilføj lidt gul farve i
den lyse midte. Brug str. 0 og tilføj
lidt brun/rust yderst i kanten. Brug
også din lille pensel til at skubbe
farverne smukt sammen, hvis der er
hårde overgange.

Gentag step 1 på alle skiver, men
mal først den ved siden af, når
skiverne er tørre. Du kan evt. kigge
på referencebilledet på bagsiden af
guiden, så du kan se de steder, hvor
græskarret er lysest (der du skal
tilføje den gule farve). Brug tiden
mens skriverne tørrer og mal første
lag på det lille græskar med en
meget lys version af gul (tilføj
meget vand).

Gentag nu processen på det gule
græskar, som vi lavede på det røde
græskar. Denne gang laver vi blot
alle nuancerne med samme farve
(gul). Mal en skive ad gangen, brug
en pigmenteret version af farven,
hvor den er mørkest og træk farven
ud med vand. Du kan løfte farve
igen (hvis highlights ikke er lyse
nok) ved at skylle din pensel, tørre
den af og træk over den maling, du
vil løfte.

Bland en mørkebrun (50/50 af den rødbrune og
grønne farve). Brug din str. 0 til at tegne ansigtet ind
på det gule græskar - husk at efterlade lidt gule
områder, som giver dybde til hullerne. Brug samme
farve til at male dine stilke. Bland en grønbrun farve
(30 % af den rødbrune, 70 & af den grønne). Med din
str. 0 kan du male det lille ”blad/grisehale” ovenpå
det røde græskar. Tilføj små prikker på det lille
græskar med både den grønbrune og mørkebrune.

Skyl din str. 6 pensel ren og dup den af i køkkenrulle, så den
kun er lidt våd. Træk penslen forsigtigt over hele dit lille
græskar, så dine prikker bliver tværet en smule ud og dit
græskar får en grøn farve. Hvis du synes, at dine prikker er
blevet for utydelige, kan du tilføje lidt flere, når dit græskar
er tørt. Skyl din str. 6 pensel ren og læg et lag vand under
dine græskar, hvor du vil have skygge. Tilføj din mørkebrune
farve på vandet og træk det ud.




