
Maleriske muslinger

Hvad kan projektet lære dig? De tre skaller males på hver sin måde i et realistisk udtryk 
med lysskær og skygge teknikker, så du nemt kan inkorporere dem i dine egne projekter.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Vi bevæger os på havets laveste punkt, hvor lyset rammer strandens skønheder  
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Start med at overføre dit omrids ved at tape toppen af omridset 
fast til dit akvarelpapir. Læg grafit papir i mellem (med den 
sorte side nederst og tegn med et  let tryk ovenpå omridset. 

Bland en sort farve med lige dele blå, grøn og orange. Tag en 
smule af farven og tilføje meget vand, så du også har en grå. 
Mal hele indersiden af muslingen samt ‘folder’ (se pile)  

Tilføj din sorte farve på øverste del af indersiden (se pil), skyl din 
pensel ren og træk farven ud med din våde pensel for at lave 
skyggen i indersiden af muslingen. Gentag dette step indtil du 
har din ønskede skygge. 

Tag en stor mængde af din orange farve og tilføje en smule af 
den grønne farve. Tag noget af din farve i et andet rum og tilføj 
vand, så du også har en lysere version. Start med at tilføje din 
lyse version på en ‘snoning’ ad gangen. 

Tag nu din mørkeste orange farve og lav skygger på muslingen 
ligesom vi lavede skygger på indersiden. Mal en streg med farven, 
skyl penslen og træk farven ud med den våde pensel. Gentag 
indtil den ønskede farve. Læg skyggerne der hvor muslingen er 
mørkest (mellem snoningerne og på nederste del. 

6 Bland en sort farve med lige dele blå, grøn og orange. Tag en 
smule af farven og tilføje meget vand, så du også har en grå. 
Mal hele indersiden af muslingen samt ‘folder’ (se pile). Når hele 
muslingen er tør, kan du fylde din pensel med maling, duppe 
den i køkkenrulle og lave fine tør-børste detaljer på din skallen.

1 Tag en god mængde af din blå farve og tilføj en smule af den grønne. Lav en
lysere version ved at tilføje mere vand i et andet rum. Mal hele muslingen med 
den lyse farve og værdsæt hårde overgang og efterlad helt hvide områder, der 
hvor det skal forestille at lyset rammer skallen. 

2 Dup din mørkeblå farve ind i kanterne så din musling syner mere rund 
og tredimensionel. Tilføj også lidt mørkere detaljer rundt omkring på 
midten og nyd dine hårde overgange, som giver en helt unikt og 
realistisk udtryk. 

3 Når din musling er helt tør kan du med din str. 2 pensel optegne 
‘sneglen’, der skiller delene af muslingen med din mørkeblå. (se pil)

1 Bland en lyserød farve ved at tage en stor mængde pink og tilføj en 
smule orange. Lav en lys version af farven i et andet rum ved at tilføj en 
masse vand. Mal hele muslingen med denne farve. 

2 Tag den mørke version af din farve og mal en streg fra top til bund (start i 
venstre siden af muslingen), skyl din pensel ren og blødgør din streg ved 
at køre din våde pensel over overgangen.  

3 Gentag step 2. hele vejen rundt og gør skyggen mindre og mindre mod 
højre side ved at lave en tyndere streg med den mørke farve. 




