
Skildpadden Sean Pad 
Skru tempoet ned og hyg dig med de fantastiske detaljer på en af havets ældste beboere

Hvad kan projektet lære dig? Du kommer ned i gear med projektets gentagende detaljer. Du 
får både afprøvet våd-på-våd teknikken med mange farver på én gang og lærer en ny baggrund. 
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Mal din baggrund i sektioner, hvor
du først dupper en mellemtone af
din blå ind, skyller penslen og
trækker farven ud med rent vand.
Dup en mørkere blå farve ind
samt din olivengrønne farve.
Forsæt i sektioner hele vejen
rundt.

Mal skjoldet i sektioner. Mal først et lag
med en lys version af din blå og grønne
farve blandet – 60% mere blå undertone.
Dup en mellemtone af din olivengrøn
ind på det meste af pletten og tilføj en
smule ren pink og orange. Lav skygger
med en mere pigmenteret version af din
blågrønne farve. Tilføj salt til nogle felter,
mens de er våde, for ekstra effekt. Lad
saltet ligge og tørre før du fjerner det.

Mal kroppen med en lysere
version af din olivengrønne farve.
Du kan - efter smag - tilføje lidt
orange til farven.

Mal hver del af skjoldets
yderste side med en
pigmenteret version af din
blågrønne farve og dup en
meget pigmenteret version
af olivengrøn i hver plet,
mens den stadigvæk er våd.
Mal evt. 2-3 ‘pletter’ ad
gangen.

Start med de større pletter på Sean’s
hoved. Brug din str. 2 pensel. Bland to
farver – grøn/orange og grøn/pink for to
forskellige brune nuancer. Til de store
pletter på hans hoved, mal først med
orangebrun og dup lidt rødbrun i. Til
lufferne kan du skifte mellem de to farver.
Dup generelt din pensel af i køkkenrulle
inden du maler for ikke at få små pøle.

Sidste detaljer! Bland en meget lys
olivengrøn og træk den hurtigt
over skjoldet – det gør ikke noget,
hvis farven trækker lidt ud. Bland
sort til øjet (orange+blå) og efterlad
lidt hvidt. Træk grøn over nakken
med en tør pensel. Mal siderne af
nogle felter i skjoldet med en
grønblå farve. Tilføj skygger i
bunden af lufferne.




