
Mageligt måneskin
Sluk for farverne og tænd for den rolige stemning i det magiske måneskin

Hvad kan projektet lære dig? Skab en livlig og detaljeret måne med flere lag malet med 
forskellige metoder. Omfavn udfordringen det kan være at male et rundt objekt!

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides
Farver: 106 – Opaque White

Brug et rundt objekt til at skitsere
din måne. Tegn også horisonten
ind. Mal hele månen med en
pigmenteret version af din hvide
maling (uden meget vand).

Mal første lag af måneskinnet med
din str. 6 pensel. Start med en
mellembredte i horisonten, bred
måneskinnet ud og end det i en
spids. Mal hele horisonten med en
vandet version af hvid. Tilføj små
bølger til resten af vandet med din
lyse hvide farve.

Når første lag er tørt, læg et tyndt
lag vand på hele månen. Dup den
hvide farve ind – ikke hvor månen
skal være mest hvid. Drys lidt salt
på de steder, du vil have kratere.
Brug ikke for meget salt, og hold
dig til få steder.

Mal stjernerne. Fyld din pensel op
med maling og ‘flick’ pensel-
hårene tilbage, så malingen
sprøjter på papiret i et stjernestøv.
Mal nu de større stjerner ind med
spidsen af din pensel. Lav små
stjerneskud ved at trække farven
ud.

Mal det sidste lag på månen med en
pigmenteret hvid farve. Undlad de
områder, hvor månen er mørkest -
med en hård kant fra lys til mørk.
Hvis du ønsker en blødere overgang
nogle steder, kan du trække farven
lidt ud med rent vand.

Sidste detaljer! Tilføj ekstra hvide
bølger til centeret af dit
måneskin. Tilføj små hvide pletter
til månen som er kratere. Brug
spidsen af din pensel til at trække
streger ud fra de største kratere,
der har ramt månen hårdt.




