
Find noget groft salt frem!

Fyld din sprayflaske med lavendel igen (bare i bunden). Spray nu
igen først med lavendel, derefter med den røde farve blandet
ned i flasken med lavendelfarven, og tilføj nu phthalo green.
Brug evt. din pensel, hvis du vil brede farven ud nogle steder.

Når du skifter farven i din sprayflaske, skal du efterfølgende
spraye med flasken et par gange for at få den tidligere farve ud.

Når malingen er våd kan du drysse salt på de steder, hvor du vil
have en dramatisk effekt.

Når maleriet er helt tørt kan du feje saltet af dit maleri. Lav
nu dit sidste spraylag, hvor du holder sprayflasken langt
væk fra maleriet for at få en spray effekt, der er mere
spredt ud.

Og voila! Sig hej til din indre graffitikunstner og en smuk
abstrakt romantisk himmel.

Lad gerne dit maleri ligge og tørre over længere tid, mens
det er tapet fast til en flade. Så tørrer det nemlig mere fladt
og krøller mindre op.

Tape dit maleri til en flade eller din Selvtid kasse. Bland din
lavendel farve med vand i dit paletrum til en mellemtone. Brug
pipetten til at overføre malingen til din sprayflaske. Bland nu
en mere vandet version af din lavendel farve, og mal hele
papiret med din flade pensel. Mens papiret er vådt, spray din
maling på. Spray fra forskellige afstande. Tilføj lidt af den røde
farve til flasken og spray mere farve ind. Tilføj til sidst en smule
phthalo green i flasken, så du får en smuk turkis farve og spray
igen.

Tag til sidst noget køkkenrulle og dup over dit maleri, for at 
lysne de forskellige områder. Lad maleriet tørre og nyd det 
smukke maleri, som du allerede har skabt.

Kærlighed på spray
Giv slip på kontrollen og byd dit indre barn velkommen med dette legende projekt

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig på at give slip på idéen om rigtig og forkert, og prøver i 

stedet at male uden en idé om slutresultatet – hvilket gør vejen derhen ekstra legende og sjov.

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

Farver: 567 – Permanent red violet. 525  – Lavendel. 675 – Phthalo green.




