
Snekuglens skær
Gør julen hvid i år med en snekugle fuld af bevægelse 

Hvad kan projektet lære dig? I dette julede motiv maler du både et større område og de helt fine 

detaljer med den hvide gouache, der skaber dimension og liv i din snekugle. 

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

Farver: 270 – Azo Yellow Deep. 715 - Neutral Tint. 371 - Permanent Red Deep. 506 - Ultramarine Deep

Find et rundt objekt til at tegne
efter. Vi har brugt en skål med en
diameter på 15 cm. Undlad at
tegne cirklen hele vejen rundt, så
der er plads til bunden. Tegn
bunden som du ønsker samt de to
skær på kuglen, der følger den
runde kant.

Mal den øverste kant med den blå
farve. Tilføj lidt vand til farven og
mal den øverste halvdel af kuglen.
Dyp din pensel i vand og træk
farven ud på resten af kuglen, så
der næsten ikke er noget farve i
bunden. Lad endelig vandet skabe
lidt blooms i din maling, så din
snekugle ser mere livlig ud. Tilføj
lidt ekstra pigmenteret blå rundt
om de to skær.

Tag en god mængde af din hvide
gouache og bland en smule af din
sorte farve i, så den får en lysegrå
farve. Mal nederste halvdel af kuglen,
hvor du ønsker din sne. Efterlad en
lille kant uden farve i siderne og
bunden. Brug derefter ren hvid
gouache til midterste halvcirkel af
sneen, så din sne har en midte.

Bland grøn med gul og blå. Start med
at male de bagerste træer, dernæst
dem i midten og til sidst det forreste.
Brug din str. 2 til de små træer og din
str. 6 til det store. Træer: Tilføj maling
på spidsen af penslen og mal små
‘svirp’ penselstrøg fra midten og ud.
Tilføj rød til den grønne farve og mal
små stubbe.

Dyb spidsen af din str. 2
pensel i hvid gouache og tilføj
små hvide streger tilfældigt på
dine træer for at skabe sne.

Tilføj lidt sort til din brune farve
for at få den mørkebrune farve til
øverste del af bunden. Mal den
nederste del med den sorte farve.
Lad de to områder tørre, mens du
maler små snefnug med spidsen
af str. 2 og ren hvid gouache. Tilføj
nu lidt rød, gul og lidt vand i den
brune, så farven bliver lysere og
varmere og mal midterste del.




