
På rette vej
Skab et helt maleri i én enkel farve fuld af dybde og dimensioner

Hvad kan projektet lære dig? Vi maler et helt landskab i én enkel farve, så du lærer at justere din farve i 

en masse forskellige nuancer for at skabe dybde og skygger i dit maleri. 

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 403 – Vandyke brown.

Gør nederste del af dit maleri vådt
med den flade pensel. Gør både en
mellemtone og en lidt mørkere
version af din brune farve klar. Mal
først hele jorden med din lyseste
farve og lad tørre ganske kort, så den
stadig er lidt våd. Mal nu med den
mørke på nederste del af jorden og
lad tørre helt. Tilføj små svirp af den
mørke tone rundt omkring som siv.

Gentag de første trin og læg endnu
et lag af skygger ovenpå dem, du
allerede har malet på tårnet. Mal
også øverste del af fyrtårnet med en
meget lys version af den brune farve.
Når din bund er helt tør, kan du
tilføje siv til forgrunden med din str. 2
pensel og hurtige pensel-‘svirp’.

Mal forsigtigt lidt lys brun mellem
stregerne på hegnet øverst på tårnet.
Fjern washi tape og tilføj evt. de
sidste skyggedetaljer som tidligere,
hvis du synes dit maleri mangler det.

Overfør omridset med grafitpapir og
tilføj tape til kanterne. Gør hele dit
papir vådt med din flade pensel og
tilføje et lag med en meget lys brun
farve på hele maleriet (tilføj meget
vand til farven). Gør endnu en brun
farve klar med lidt mindre vand, så
den er en smule mørkere. Læg den
nye farve forskellige steder på himlen
i cirkulære bevægelser med str. 6
penslen som skyer.

Lad din himmel tørre, så den ikke er
våd omkring tårnet. Læg første lag af
skygger på med en mellemtone af
den brune farve (lidt mindre vand
end før). Du laver skygger ved at
lægge din farve i toppen af tårnet,
skylle din pensel ren, duppe den af i
køkkenrulle og træk farven ud, så
den bliver lysere og lysere. Lav en
række ad gangen og start med hver
anden, så den ved siden af er tør.

Mal kanterne i vinduerne med din
mellemtone og lad tørre inden du
maler din mørke detaljer. Mal
toppen af tårnet med samme farve
og løft lidt af farven med en tør
pensel i højre side. Brug spidsen af
str. 2 penslen og en helt mørk
version af brun til detaljerne på
hegnet og vinduerne.




