
Abstrakt ametyst
Slip kontrollen og fyld din geode med sjove og spændende detaljer

Hvad kan projektet lære dig? Vi har samlet de skønne og sjove teknikker fra akvarelmalingens 
verden, så du både for udvidet din teknikhorisont og skabt et smukt abstrakt maleri.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides
Farver: 327 – Madder lake light. 593 - Quinacridone Purple Bluish. 805 – Copper. 644 – Hooker
green light

Start med at tegne din geode op
med din pen. Husk, at dine streger
gerne må være tilfældige og
kantede. Bland en meget mørk
grå/lilla med 60 % lilla og 40 %
grøn. Mal hele den inderste del af
geoden. Mens den stadig er våd,
tag en mellemtone af din lilla og
kobber og dup ind i feltet.

Tag en smule af den mørke farve
du blandede til den inderste del
og gør den lysere ved at tilføje
en god mængde vand. Mens
den stadig våd, tilføj en masse
salt. Prøv at undgå, at din salt
rammer dit inderste felt.

Bland din lyserød farve klar med ca.
70% lilla og 30% rød. Gør farven
mellemlys ved at tilføje lidt vand. Mal
hele det tredje felt og dup rent vand
ovenpå dit våde område, så du får
blooms i feltet.

Tilføj lidt mere lilla til midten fra
step 1, så farven bliver mere lilla.
Skyl din pensel ren. Gør det fjerde
felt vådt med en del vand (start
udefra og undgå at lægge dit
vand helt ind til dit lyserøde felt).
Dup farven ind med din flade
pensel fra kanten, så malingen
løber ind mod midten.

I det yderste felt bruger vi igen den
mørke grå/lilla farve. Tilføj derfor lidt
mere grøn igen. Gentag step 4 og
tilføj først vand på feltet og dup
derefter farven ind fra ydersiden.
Tilføj nu en masse salt til feltet og
dup endnu mere af din farve ind
mellem saltet.

Tag din kobber farve rent og mal
en streg mellem felt 3 og 4.
Felterne skal være helt tørre, så
kobber farven ikke løber ud.
Bland en masse kobber i din
grå/lilla farve og mal også en
streg helt yderst. Lad din geode
tørre helt, det kan tage lidt tid ;-)
og fjern derefter dit salt.




