
Bamsekram
Forkæl en du holder af med det blødeste bamsekram og et kort, der passer til

Overfør dit omrids med grafitpapir.
Bland en lys brun med gul, blå og rød +
en smule hvid. Tag noget af farven i et
andet paletterum og tilføj en del vand,
så den bliver dejlig lys. Mal hele
bamsen, men undgå øjne, den lille prik
på næsen og sløje. Fokuser ikke på
perfekte overgange, dette er første lag
og kommer ikke til at kunne ses
alligevel. Bland lyserød med hvid og
rød og mal de dele af sløjfen, som på
billedet. Eller den farve du ønske fx
lyseblå (blå og hvid).

Tag noget af din brune farve over i
et andet paletterum og tilføj en lille
smule gul og hvid, så den får en
anden nuance. Mal fødder og snude
– mens malingen stadig er våd, kan
du skylle din pensel, tørre den og
køre den over de steder, som skal
være lysere på fødderne (se billede).
Tilføj lidt mere rød til din lyserøde
farve og mal resten af sløjfen.

Fyld din pensel med den lysebrune farve fra
step 1. Lav små strejf med din pensel på hele
bamsen. Husk at løfte din pensel mellem
dine strejf, så noget af første lag stadig kan
ses. Det giver bamsen et dejligt plysset
udseende. Brug den mørkebrune farve fra
step 1 (inden du tilsatte vand) til ørerne. Når
bamsen er helt tør, kan du lave de sidste
detaljer i ansigtet med din fineliner. Husk at
efterlade de hvide områder i øjnene og på
næsen - eller tilføj hvid maling efterfølgende
;-)

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at lave en form for pels – som giver bamsen et realistisk 
plysset udtryk. Du lærer også at løfte maling igen og skabe et ‘highlight’. 

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.


