
Regndråber
Fordyb dig i de detaljerede regndråber og iagttag din udvikling fra dråbe til dråbe  

Hvad kan projektet lære dig? Projektet handler virkelig om at iagttage hver dråbe, du maler, og 
tage dine læringer med videre til den næste dråbe for konstant at forbedre din teknik.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 630 – Dusk green. 535 – Cerulean blue. 227 – Yellow ochre. 

Tegn dine regndråber ind i den
størrelse og form du ønsker. Kig
gerne på billeder af regn først. Husk
altid at have et par store dråber, da
de er lettere at øve teknikken på.
Tilføj buer med masking fluid i
toppen af hver dråbe, som er der
hvor lyset skinner igennem dråben.

Bland en lys blågrå farve med alle
dine farver. Bland en lys gulgrøn
farve. Gør overfladen våd og
massere vandet ind i papiret med
penslen. Mal hele overfladen grå
(mørkest i toppen) og dup så din
gulgrønne ind som sløret træer.
Dup lidt dusk grøn ind til skygger
på træet. Dup køkkenrulle over
dråberne. Lad tørre helt.

Trin 1: Bland grøn og blå til dine
dråber – mest blå til de øverste,
mest grøn til dem ved træet. Mal
en pigmenteret bue i toppen, skyl
din pensel af og træk farven ud
med den våde pensel for at få en
graduering af farven, så den er helt
lys i bunden. Dup evt. mere farve
ind og tilføj lidt i bunden og
kanten for at definere hele dråben.

Trin 2: Lav skygger i bunden af hver
dråbe. Tilføj et tyndt pigmenteret
lag udenfor bunden af hver dråbes
buning. Skyl penslen helt af, og træk
så farven ud til den er helt falmet
væk.

Trin 3: Gentag trin 1 med en mørkere
(mere pigmenteret) version i toppen,
som du tidligere kan trække ud med
rent vand, så den falmer hurtigere.
Husk ikke at have for meget vand på
din pensel, da det kan gøre det
sværere at styre malingen.

Fjern nænsomt din masking
fluid fra hver dråbe, når den er
tør. Husk at tage et skridt væk fra
projektet og værdsæt dit maleri.




