
Koralrevet
Dyk ned under havets overflade og lad farverne stråle med de smukke koraller.

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at løfte farven fra din maling for at skabe solskær. 
Samtidig kaster du dig også ud i at bruge varieret tryk på penslen til dine farverige koraller.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Tape akvarelpapirets kanter til dit
bord og sæt et stykke tape midt
på, for at dele papiret i halv. Start
med at male en lys olivengrøn
plet i midten og mal så hele
bunden med en vandet version af
blå blandet med lidt grøn. Træk
også farven over den grønne plet.
Mens malingen er våd, bland en
mørkere blå farve i toppen, hvor
du har tilføjet en my orange.

Fjern det midterste tape og mal havet.
Start med en mellemtone af blå (brug
flad pensel). Hav gerne meget væske på,
så du har mere tid til at arbejde på
overfladen. Tilføj blå direkte fra din half
pan og bland den op – bland evt. lidt
grøn i for nuanceskift. Mens overfladen
er våd, brug en tør str. 6 pensel og træk
den over de områder, du vil have dit
lysskær. Husk løbende at tørre din
pensel af, så den kan løfte farven fra
papiret.

Sørg for, at din bund er tør. Brug
en blyant til at tegne op, hvor du
ønsker dine klipper. Bland 50%
blå, 40% orange og 10% grøn for
den blågrå farve. Mal de
bagerste klipper lidt lysere end
de forreste. Vi tyvstartede lidt
med korallerne på scannet ;)

Mal de forskellige koraller og havplanter ved at variere trykket på din pensel, som vi øvede i boksens første projekt. Brug
din størrelse 2 pensel til at male dem. Til den forreste plante til venstre, mal først de lange blade med din olivengrønne.
Lad den tørre, mens du går videre til en anden plante, og mal så de samme blade ovenpå med en blågrøn farve.

For at opnå de klare og pigmenteret farver, skal du passe på med at bruge for meget vand, når du aktiverer farven i dine
half pans. Tag gerne lidt vand i din half pan, og brug tid på at massere vandet ind i farven, så malingen bliver aktiveret,
uden at du bruger for meget vand.




