
Nordiske krystaller
Slip kreativiteten fri og leg med penslens smukke strøg

Tape dit akvarelpapir fast til dit bord
eller Selvtid kasse. Sæt først tapen på
dine bukser og træk af igen, for at
fjerne det værste klister.

Bland en stor mængde af din blå
farve klar. Læg et tyndt lag vand på
dit papir. Mal hele papiret med den
blå farve (brug flad pensel). Læg flere
lag hvis nødvendigt.

Skyl din pensel helt ren. Fyld den
godt op med vand. Hold den over
papiret og slå den ned mod din
finger, så vandet ‘splatter ud’ på
papiret og skaber blooms. Gentag til
du har det ønskede resultat. Lad
maleriet tørre

Tag goauche malingen i et palette-
rum og bland med lidt vand, for at
gøre det lettere at bruge. Mal nu
dine helt egne snefnug eller mal
dem på guiden. Hvis du vil teste på
dit øvepapir, kan du blande lidt farve
i gouachen, så det bedre kan ses på
det hvide øvepapir.

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig dig på at male med gouache og får en bedre fornemmelse 

af, hvor meget vand du skal bruge. Mens du skaber smukke mønstre med simple penselstrøg.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 506 - Ultramarine Deep

Hav en god mængde gouache på
penslen, og skrab lidt af siderne for at
få en spids pensel. Start fra midten
og læg løbende tryk på penslen,
mens du trækker den op af papiret.
Løft langsomt trykket for at få en
spids. Tilføj de små detaljer.

Lav den midterste prik. Hold penslen
i 45 grader (lidt fladt) ud fra prikken
og dup hele penselhovedet ned for at
få den simple lille blad form. Husk
løbende at fylde din pensel op med
gouachen for at tydeligt udtryk.

Brug den samme teknik som fra det
foregående snefnug til at lave blad
formen. Dup så kun halvdelen af
penselhovedet ned på papiret, når
du ønsker en mindre størrelse på din
form.




