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Sid indenfor i varmen mens du hygger dig med dette kolde skovlandskab.

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer blandt andet at male en snebund med skygger 
og dybde. Samtidig får du også en sjov teknik til at skaber birketræer, som du kan bruge 
i mange typer af skovlandskaber. 
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Tape papiret fast til dit bord eller et
stykke pap. Tegn en horisont ca. 1/3
oppe på dit papir. Sæt tape de
steder du vil have dine birketræer –
brug evt. 1 cm. tapen fra intro boks
2 til at lave tyndere træer, der står
længere tilbage maleriet.

Mal himlen i sektionerne mellem
træerne. Gør baggrunden våd, tilføj
din blå farve og lad den være
mørkest i toppen. Rens din pensel
og dryp store vanddråber ind på
den våde maling for at skabe
illusioner om skyer i himlen.

Bland en sort farve med blå, rød og
grøn. Tilføj kun meget lidt farve til
en stor mængde vand og mal
jorden, men husk at efterlade hvide
områder. Lad tørre og gentag så,
nu med en lidt mørkere farve, men
stadigvæk meget lys.

Fjern tapen og mal birketræerne.
Start med at male sorte streger på
træet. Lad tørre lidt. Lav en meget
vandet streg af blå og lilla i midten.
Skyld penslen af og brug den våde
og rene pensel til at trække farven
ud til siderne af træet.

Trak lidt af farven ud til siderne ved
bunden af træet for at skabe
skygger – tilføj måske lidt ekstra
blå farve. For en blød overgang kan
du rense din pensel af og tilføje
rent vand i bunden af skyggen.

Brug spidsen af din str. 2 pensel
til at tilføje tynde sorte grene til
dine træer – og tadaa! Nu har du
malet et smukt og køligt
vinterlandskab.




