
Forårsblomster
Byd foråret velkommen og mal skønne blomster i pastelfarver med gouache

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at blande skønne pastelfarver i forskellige styrker 
med din gouache maling, samt to hurtige måder at skabe blomster på.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Begynd med at male de gule blomster til højre. Bland kun lidt gouache i dine farver for at få et pastel look, mens du
beholder den kraftige farve. Start med det midterste blad med en str. 6 pensel. Hold penslen i 45 grader og læg tryk
på penslen, mens du trækker den op ad papiret. Løft trykket hurtigt til sidst og gentag bevægelsen på den anden
side for et tykkere blad, hvor du kan efterlade et lille mellemrum i midten. Gentag bevægelsen en gang på hver side
for de to sidste blade. Tilføj lidt af en mørkere farve i bunden af blomsten, mens malingen er våd. Mal derefter de
lyserøde blomster til venstre og så de lilla blomster i midten. Brug din brune farve og spidsen af din str. 2 pensel til at
male stilken med et let tryk.

Bland dine farver med en del gouache for at
få skønne pastelfarver. Brug din str. 2 pensel
til at male små blomster, ved at duppe
penslen ned på papiret 2-4 gange. Start
med dine pink, orange og gule brudeslør,
hvor de gule blomster krydser lidt ind over.

Saml brudesløret med en
brun stilk. Tilføj mange flere
af de små blomster, der
hvor du synes at brude-
sløret mangler mere fylde.

Gentag step 1 og 2, én gren af
gangen. Vi har blandet os til
pastelblå, grøn og lilla.

Blomst 1: Gul / gulorange i bund (80% gul + 20% pink)               Blomst 2: Pink / rødviolet i bund (75% pink + 25% blå) 

Blomst 3: Lilla (50/50 blå og pink) / mørkere lilla i bund (mindre vand eller ingen gouache)




