
Skyline solnedgang
Skab din egen smukke skyline ved at kombinere din favorit arkitektur

Hvad kan projektet lære dig? Saml din helt egen by i det personlige projekt. Skab også smukke 
og bløde overgange med din farverige solnedgang, og giv dig i kast med refleksioner i vand.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver:  567 – Permanent red violet. 227 – Yellow ochre. 630 – Dusk green. 535 – Cerulean blue.

Afmærk din horisont med 1 cm.
washi tape. Brug lidt tid på at finde
billeder af dine favorit arkitek-
toniske værker. Skitser de ikoniske
bygninger bagerst og tegn
almindelige firkantet højhuse foran.
Læg masking fluid hvor du ønsker
vinduer – husk masking fluid i
vinduernes refleksion i havet.

Bland dine farver klar – vandet
versioner af: blålilla, lilla, din røde farve,
orange og din gule farve. Læg et tyndt
lag vand på hele din himmel. Med en
flad pensel, læg skiftevis dine farver på
himlen (i ovenstående rækkefølge).
Kør farverne over hinanden, så de
blender smukt sammen med flotte
overgange. Lad tørre.

Skab en sort farve ved at blande
alle dine farver sammen. Tag lidt
af den sorte farve over i et andet
paletterum og tilføj vand, så det
bliver til en grå farve. Mal dine
bagerste bygninger med farven.

(Fjern ikke masking fluid endnu). Mal havet ligesom himlen, men med en
smule mere pigmenteret farver. Mens malingen er våd, tag lidt grå på din
flade pensel og mal skyggerne ind. Lad det sprede sig lidt i vandet. Skyl og
tør din pensel og brug den tørre pensel til at løfte streger i vandet. Fjern
washi tape. Mal dine firkantet højhuse med din flade pensel og den
pigmenterede sorte farve du blandede dig til i step 3. Mal hver anden
bygning af gangen.

+

Lad alt maling tørre. Brug din
pegefinger til nænsomt at fjerne
din masking fluid. Iagttag dit
maleri og vurdér, om du skal tilføje
flere detaljer – og nyd dit mester-
værk!




