
Legeglade blomster
Fremtryl de mest finurlige blomster fra den levende akvarelmaling

Eksperimenter med hvilke farver, som
du kan blande dig til med dine tuber!
Dup vand på papiret i formen, din buket
skal have. Papiret skal have en glans,
men ingen pøle. Dup dine farver ind
med blomstermønstre i mente, men leg
også med projektet! Lav grønne streger i
bunden for at skabe stilke.

Når malingen er helt tør, skal du
finde din fineliner og fantasi frem!
Se om du kan spotte blomster og
blade i din buket og tegn dem ind.
Husk – det skal ikke være en
perfekt tegning, men en levende
tegning!

Bind dine blomster sammen med en
abstrakt sløjfe. Tilføj evt. gulddetaljer
til dine blomster. Nu til splatter! Dæk
blomster til med køkkenrulle. Fyld din
pensel med en farve, dup hurtigt i
vand, hold penslen over papiret og slå
den ned mod din finger for at skabe et
splatter. Gentag med flere farver.

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at iagttage dit maleri og bygge videre på de små 
tilfældigheder som akvarelmalingen fremskønner.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.



Tape det område af, som du ønsker
at holde fri for maling – måske til at
skrive en besked som et ‘Tillykke’.
Bland pink klar med mest rød, noget
hvid maling og en my blå.

Gentag hele vejen rundt, hvor du
maler roserne side om side. Tilføj
grønne blade løbende. For at
blande en realistisk grøn
(gul+blå), kan du tilføje en my rød
til farven. Lad tørre og fjern din
tape. Tilføj en tyk linje af guld i
kanten af din boks.

Romantiske roser
Find glæden i gentagelsen med de løse roser

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig på at male roser – først i en simpel og konkret form, men 
derefter med et mere løst og abstrakt udtryk.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Mal din rose fra midten og ud. Start
med at lave et lille 6-tal med spidsen
af din pensel. Lav nu C-formede buer
rundt om, der langsomt bliver
længere og bredere. For den ’løse’
effekt: Skyl din pensel, dup den af en
gang i køkkenrulle og kør den våde
pensel over din maling, mens den
også er våd. Dup en gulorange eller
rødlig farve ind i midten af ”rosen”.
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