
Det ejendommelige byhus
Kast dig ud i en helt ny stil med det illustrative hus 

Brug dit grafitpapir til at overføre
omridset til dit akvarelpapir. Tape
omridset fast til dit akvarelpapir, læg
grafitpapiret imellem omridset og
akvarelpapiret. Tegn ovenpå om-
ridset med en blyant.

Læg et godt lag vand på hele dit
papir. Tilføj nu de farver, som du
ønsker på dit hus – det tilføjer kun til
charmen, at farven løber ud fra de
forskellige områder! Bland mur-
stensfarven med rød og grøn. Bland
alle tre farver for grå. Vi har blandet
lilla med lidt rød til træværket.

Lad dit hus tørre helt! Det kan godt
tage lidt tid. Tegn nu dit hus ind,
som du ønsker. Du kan altid bruge
referencemaleriet, men du kan også
tegne det ind som f.eks. et træhus.
Bare fordyb dig i maleriet og de
mange detaljer. Vi har tegnet
meget ‘løst’/’abstrakt’, men du kan
sagtens tegne det mere sirlige og
detaljerede ind, hvis det er den stil,
du foretrækker.

Tilføj nu mere liv og dybde til dit hus med et ekstra lag
maling! Du kan også lave det her step over længere
tid. Gå væk fra dit maleri og kom tilbage senere for at
tilføje flere detaljer.

Tilføj mørkere farver til de områder, der ligger i skygge
eller er længst fremme. Tilføj liv til dine vinduer, ved at
lægge et tyndt lag vand, dup grå ind og blend farven
ud. Brug generelt nogle af de teknikker du øvede dig
på med tigerliljerne, for at blende farverne ud.

Tilføj forskellige nuancer til dine mursten. Dup en
mørkere version af din grønne maling på dine buske.

Hold løbende maleriet på afstand for at se, hvor du
mangler detaljer.

Hvad kan projektet lære dig? Du får virkelig et blik for detaljer med dette maleri! Projektet tager lang 
tid, hvilket virkelig åbner op for, at du kan fordybe dig helt i dit eget kreative frirum.

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




