
Abstrakt blomstermark
Giv slip og leg med det løse og tilfældige udtryk i den vilde blomstermark

Hvad kan projektet lære dig? Du får endnu mere træning i at give slip på planlægningen og 

forventningerne til slutresultatet  – og så lærer du en alternativ måde at bruge din pensel!

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 244 – Indian. 567 - Permanent red violet. 525 – Lavendel. - 675 - Phthalo green.

Tape dit akvarelpapir til din Selvtid kasse. Læg et
tyndt lag vand på hele papiret. Mal den øverste ¾
gul i en buet bevægelse – mørkest i kanten. Læg
en pigmenteret linje af grøn ved horisonten (tilføj
lidt gul). Spray rent vand nedefra og op på din
horisont. Løft maleriet op og ned for at lade
farven løbe. Træk stilke op fra græsset.

Mens baggrunden er våd: Bland de farver, du
ønsker til blomsterne klar. Fyld din str. 6 pensel
godt op med en farve, hold den over papiret og
slå den ned mod din finger for at skabe et smukt
splatter, der spreder sig ud på den våde
baggrund.

Til det tredje step skal din baggrund være 90%
tør – så du kan ikke lægge din hånd ovenpå uden
at få maling på, men det er tæt på at være tørt.

Brug enden/skaftet på din str. 2 pensel og træk
den hurtigt over marken for at lave dine
blomsterstilke. Du laver på denne måde små
indhak i papiret.

Læg et tyndt lag vand over dine blomster og
gentag step 2. Du kan også duppe dine farver
ind med penslen for at kontrollere dine
blomster lidt mere. Brug din str. 2 pensel til at
male flere konkrete stilke til din mark. Drøm
dig til en dejlig sommerdag og varm dig ved
dit farverige og vilde maleri!




