
Nydelige påskeliljer
Den yndige forårsblomst, påskeliljen, med et grafisk udtryk 

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig på at bruge dine akvarelblyanter til at skabe et 
grafisk udtryk i dit maleri. Samtidig får du øvet dig i at skabe skygger.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Start med at overføre omridset af
de tre påskeliljer. Tape omridset til
dit akvarelpapir, læg grafitpapiret
mellem med den sorte side ned
mod akvarelpapiret og tegn over
omridset med en blyant. Mal alle
blade på den øverste blomst med
en lys gul (tilføj en del vand til din
gule farve)

Tilføj mere gul til den farve du har brugt
for en mørkere version. Læg en streg af
farven hvor du vil lave skygge, skyl din
pensel, dup den af og træk farven ud. Se
pile for placering - i bunden af alle blade,
nederst af de foldede blade og under
bladenes fold. Mal midten af blomsten
orange med lidt gul i. Mens toppen er
våd, tilføj en smule brun i kanten.

Brug nu din brune akvarel-
blyant til at tegne streger på
dine blade for at skabe det
grafiske udtryk. Tegn stregerne
lidt tilfældigt, men så de følger
bladenes form. Brug den sorte
akvarelblyant til detaljerne i
midten af toppen (se pil).

Gentag trin 1, 2 og 3 på de to andre
påskeliljer. Bland en grøn/brun farve
ved at gøre din pensel våd og dup
den på den grønne akvarelblyant.
Når du har fået farve på din pensel,
kan du skrabe din pensel af på din
palet og tilføje en smule brun i.

Tag halvdelen af din grønne farve
og lav en lysere version i et nyt rum
i din palet (tilføj mere vand). Mal de
to grønne blade under blomsten i
hver sin grønne farve for et fint
nuanceskift.

Tilføj mere brun til din grønne
farve for en mørkere grøn og mal
stilke. Ønsker du meget lige
stilke, kan du tegne dem op med
din grønne akvarelblyant. Lav
blade ved at lægge et tryk på
penslen i bunden og løft trykket
mod spidsen.




