
Provence, Frankrig
Vi leger med løse bevægelser og maler en smuk abstrakt lavendelmark

Hvad kan projektet lære dig? Vi laver en ny form for abstrakt baggrund, der kan være en fin 
detalje i dine fremtidige projekter. Vi øver også nuance skift og løse bevægelser med penslen. 
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Fyld din str. 6 pensel godt op med
en pigmenteret version (ikke så
meget vand) af din lilla farve. Slå
din pensel mod din finger eller en
anden pensel og lav et splatter på
dit papir.

Skyl din pensel ren og fyld den
med vand. Dup den på dit splatter
og spred farven ud, så det danner
en abstrakt baggrund, hvor du
ønsker dine lavendler skal være.
Efterlad også lidt hvide områder,
hvor du ikke har spredt farven til.
Mens baggrunden stadig er våd,
kan du tilføje mere farve forskellige
steder, for at skabe et fint mønster
og dybde. Lad tørre helt.

Lavendlen er en vild blomst, hvor
bladene er tættest mod bunden.
Bland en lys version af din lilla med
meget vand og lav de tilfældige
blade. De store i bunden kan laves
ved at ligge spidsen af penslen til
ene side og trykke penslens krop
ind mod midten. De øverste blade
er lavet med spidsen af penslen og
tilfældige små bevægelser.

Mens malingen stadig er våd fra trin
3, kan du duppe en mørkere version
af din lilla farve ind på nogle af
bladene for at få et fint nuance skift.
Gentag trin 3 og 4 og skift eventuelt
farverne på dine lavendler til en blå
lilla (tilføj blå) eller mere rød lilla
(tilføj rød). Husk at ændre lidt på
størrelsen af dine blomster.

Når du har lavet alle dine blomster,
kan du tilføje stilke. Bland en
grønbrun farve med ca. 30 % rød
og 70 % grøn. Mal stilken gennem
hele blomsten og tilføj små grønne
knopper til toppen med spidsen af
din pensel. Tilføj lidt ekstra
knopper på stilken mellem
bladene.

Gentag trin 5 på alle blomsterne
og brug samme grønne farve til
at lave blade på stilkene. Brug
spidsen til at lave en tynd streg
inde ved stilken, peg penslen i
bladets ønsket retning og læg
tryk på penslen for en bredere
streg, slip langsomt trykket igen
mod spidsen af bladet.




