
Nænsomme nætter
Brug gouachen til at skabe en rolig nattescene ved havet

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig igen på at bruge din gouache maling, og til at 
lave detaljer ovenpå din gouache. Samtidig øver du dig også på at male et hav med tekstur.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Start med at tape dit papir fast til
en overflade eller dit bord. Tegn dit
omrids i frihånd, hvor horisonten
ca. er midt på papiret. Tilføj bjerge
og de sten du vil have i vandet.

Bland dig til en helt mørk blå med
ca. 40% brun og 60% blå. På en tør
underflade med en flad pensel, start
med at male den øverste sektion af
himlen. Tilføj mere blå til din farve,
jo længere ned du kommer – og lidt
vand til sidst for en lys bund. Mal
evt. over din himmel flere gange.

Bland din blå farve med lidt gul til
havets farve. Med flad pensel, start
med at male 25% med din mørkeste
farve, dyp penslen i vand, mal 25%
mere og gentag til havet er helt lyst
i horisonten. Efterlad en hvid midte.
Når tør, tilføj bølger ved at male
bølgede streger rundt omkring i
fronten.

Mal månen med gouache. Lav stjerner
med splatter teknikken fra stjernetåge
projektet (step 5). Mal det midterste
bjerg med en mørk mellemtone af
sort (blandet af brun/blå) og mal også
dine sten. Mal havets midterstykke
med en lys version af havfarven.

Med lidt af en lyseblå farve, mal en
halvcirkel på højre side af din
måne og tilføj krater til venstre
side. Brug din gouache maling
blandet op med en smule vand, til
at male måneskinnet i midten af
dit hav.

Mal dit forreste bjerg med din
sorte farve (brun/blå). Bland lidt
vand i for at få en lysere farve til
det bagerste bjerg. Og Voila! Du
har nu malet et dejligt roligt
nattelandskab.




