
Brusende bølger
Driv med strømmen og flyd sammen med din nye ven, masking fluid

Hvad kan projektet lære dig? I dette projekt lærer du månedens ekstra produkt, masking 
fluid, rigtig godt at kende på en sjov og legende måde. Du vil helt sikkert også synes, at dit 
maleri ligner en børnetegning undervejs, men stol på processen og nyd dit smukke slutresultat. 
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides. 
Farver:  567 – Permanent red violet. 227 – Yellow ochre. 630 – Dusk green. 535 – Cerulean blue.

Tape dit akvarelpapir fast på alle sider med din 1 cm
tape. Sørg for, at den sidder godt fast, da der bruges
en del vand i dette projekt.

Tegn med din masking fluid alle de steder, du ønsker
bølger. Lav nogle streger tykke (flere lige ved siden af
hinanden) og andre lidt mindre og for sig selv. Mens
du lader din masking fluid tørre helt, kan du gøre to
farver klar: mørkeblå= blå med en smule rød i (75/25)
og turkis: blå med en smule gul i (80/20).

Start med at gøre øverste del af dit maleri vådt med rent vand (fra toppen og ned til sandet). Tilføj din mørkeblå
øverst og under de bølger, du vil fremhæve. Se pile. Tag nu din turkise farve og mal de resterende områder ned til
sandet. Dup herefter blå direkte fra din blå half pan ind forskellige steder, skyl din pensel, dup den af og træk farven
ud i vandet, så du får smukke overgange. Tilføj lidt af din grønne farve på samme måde til de steder, hvor du har lagt
mørkeblå eller ønsker at fremhæve dine bølger. Leg med de blå farver og tilføj lige så mange nuancer, som du har
lyst til. Gør nederste del at dit maleri vådt (området med sand) og tilføj den gule farve direkte fra din half pan. Træk
farven ud over hele området og tilføj mere farve forskellige steder, så du får et farvespil på dit sand. Lad maleriet tørre
helt. Fjern nu din masking fluid ved at køre din finger nænsomt over og nyd dine smukke brusende bølger.




