
Et univers af teknikker
Det er ikke bare astronomisk smukt. Læringen er også himmelvid! 

*Disclaimer, vi er i tvivl om, hvorvidt vi bruger ‘himmelvid’ rigtigt. Men det er værd at tage chancen for et godt ordspil.

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer alle de mest basale og brugte teknikker 
indenfor akvarelmaling, som du kan tage med dig videre i de malerier. Og så får du også 
øvet dig i at arbejde hurtigt, mens malingen er våd.

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

Tørt penselstrøg: Mal
cirklen i lysegrå bland-
et med lidt blå. Dryp en
lille rust/orange plet i.
Lad tørre. Brug nu den
firkantet pensel, som
kun er lidt fugtig. Dyp i
rustfarven, spred hår-
ene og trak den over
Jupiter. Hold sidelæns
for tyndere streger.

Våd på tør & blødgør
overgange: Mal cirklen
helt gul. Lad tørre. Mal
rust/orange streger på.
Lad tørre. Brug nu en
ren pensel, som kun er
meget lidt fugtig, til at
blødgøre de hårde
linjer, ved at gen-
aktivere malingen og
sprede den ud.

Træk/skub teknik: Mal
en tyk ring af ren blå
farver i kanten af
cirklen. Mens vådt, fyld
cirklen ud med vand
og se malingen trække
sig ind mod midten.
Hjælp malingen på vej
og træk den i linjer ind
fra kanten.

Løft og lysne: Mal cirkl-
en i en blanding af blå
fra intro boksene. Mens
vådt, rens maling af
penslen så den er ren.
Tør penslen i køkken-
rulle, og trak penslen
over Neptun for at løfte
malingen. Rens af og
gentag.

Vand tricket: Mal første
cirkel med grå farve,
og tilføj lidt blåt til den
ene side. Mens maling-
en er våd, fylder du en
ren pensel med vand
og drypper det med
spidsen af penslen på
den våde cirkel. Iagt-
tag nu magien.

Våd på våd: Fyld cirklen
ud med vand blandet
med lidt gul. Mens
vådt, brug spidsen af
penslen til at dryppe
farver i, som rød og rust
farve (rød blandet med
grå og en smule gul).
Se hvordan farverne
spredes og blandes.

Våd på våd: Samme
teknik som før, men nu
starter du med en våd
blå baggrund. Brug
gerne farverne fra
første intro boks. Dyp
nu grøn maling på i et
mønster som jorden.
Husk at malingen
spreder sig.

Sugende salt: Mal yder-
siden med rust farven fra
tidligere, så rød, orange
og gul i midten. Mens
cirklen er våd skal du
drysse salt rundt om-
kring. Lad malingen
tørre helt før du fjerner
saltet og se de smukke
krater det har skabt.
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