
Kærlige kruseduller
Få et smil på læben og ro i sjælen med det simple maleri

Bland en mellemtone af dine
ønskede farver klar (så farverne har
samme konsistens som mælk eller
lidt tykkere). Vi har brugt boksens
røde og lilla farve, en blanding af de
to farver og kobber.

Lad malingen tørre helt, før du går videre til
projektets hyggeligste del – kruseduller!

Slip fantasien fri og brug din fine liner til at
tilføje alle mulige små tegninger. Du kan også
lade dig inspirere af referencemaleriet eller
vores inspirationsgalleri under projektets
videoside.

Find inspirationsgalleriet på: Selvtid.dk à Log
ind/Min side à Videoer à November boksen
à Kærlige kruseduller.

Hvis du vil male projektet på dit øvepapir, så
overvej at male cirkler, der ikke flyder ind i
hinanden. Malingen rejser nemlig anderledes
på øvepapiret end på bomuldspapiret.

Mal hurtigt en cirkel med en god
mængde væske/maling. Mens
cirklen er våd, mal hurtigt din næste
cirkel, der lige netop rammer den
første cirkel. Hellere mal hurtige
cirkler end perfekte cirkler, hvis du
ønsker effekten, hvor farverne løber
ind i hinanden.

Gentag step 2 på hele papiret i det
mønster, som du ønsker. Du kan
også lave cirkler med rent vand
(gerne med lidt farve på penslen fra
den sidste cirkel). Husk at variere i
størrelsen. Vær opmærksom på, at
kobberfarven ikke trænger sig lige
så meget over i de andre farver –
men tilføjer en smuk effekt til dit
maleri!

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig på at male hurtige cirkler, hvor du skal lægge din 
perfektionisme lidt væk. Og så får du ellers bare brugt din fantasi til projektets mange kruseduller.

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.




