
Den romantiske

Del dit A4 papir op i 4 lige store 
sektioner med washi tape. Tape 
evt. dit papir fast til din Selvtid 
boks eller fold tapen rundt om 
papiret, så du kan dreje det. 

Vend dit papir lodret, så du maler 
”Den romantiske” liggende. Gør hele 
sektionen våd med din flade pensel, 
men undgå store vandpøle. 

Mal med den flade pensel dusk lilla 
på den øverste del af himlen og en 
forholdsvis vandet version af din 
pink til bunden. Kør farverne over 
hinanden i midten indtil du har en 
flydende overgang. Tilføj mere farve 
mens malingen er våd, hvis du 
ønsker en mørkere farve. 

Bland lidt dusk lilla i din pink for at 
få farven til skyerne. Brug din flade 
pensel vandret og tilføj med et let 
tryk farve, der hvor du vil have 
skyer. Gør farven mere vandet 
enkelte steder, for variation i dine 
skyer. 

Bland din turkise med en meget lille 
smule dusk lilla for en mørkeblå farve. 
Mal månen med din str. 2 pensel.

Krimien

Start med at blande en del af den 
blå/grå farve ved at blande turkis 
med en smule dusk lilla. Gør hele 
sektionen våd med en meget 
vandet version af din turkis farve. 

Tag lidt af din blå/grå farve og bland 
den med lidt vand, så du også har 
en lidt lysere version end den helt 
mørke. Mal kanter og rundt om 
midten, hvor bogmærket er lysest. 

Tilføj nu den helt mørke blå/grå 
farve rundt i alle hjørner og træk ind 
mod midten. Lad baggrunden tørre.

Bland den mørkegrønne farve med 
grøn og tilføj en smule dusk lilla. 
Med str. 6 penslen, lav en lige streg i 
den retning dit træ skal pege, hvor 
spidsen er tyndest. Fyld penslen 
godt op med farve og dup med et 
let tryk tilfældige pletter, som udgør 
grenene. Gentag processen med de 
andre træer. 

Gør din grønne farve lysere ved at 
tilføje mere vand til det mindste 
træ, så det ligner, at det er længere 
væk. 

Stemnings bogmærker
Mal dig til det perfekte bogmærke ligegyldigt genren

Lad himlen tørre helt.



Stemnings bogmærker
Mal dig til det perfekte bogmærke ligegyldigt genren

Fantasy

Gør dine farver til himlen klar. Den 
lilla farve: pink med en smule dusk 
lilla og en del vand, så den bliver lys 
lilla. Blå/grå til skyer: turkis med en 
smule dusk lilla og en del vand, så 
den også er lys.

Gør 2/3 dele af mærket vådt (der 
hvor der er himmel) med din flade 
pensel. Dup din grå farve ind hvor 
du vil have dine skyer. Og dup 
derefter din lilla farve rundt om og 
helt ud til kanterne. 

Dup den grønne farve (så 
pigmenteret det er muligt) ind der 
hvor du vil have dine abstrakte træer 
og lad farven sprede sig i vandet. Skyl 
din pensel og træk farven ind mod 
midten og bunden. 

Bland lidt af din lilla farve med en 
hel del vand og mal den nederste 
1/3 våd - uden større vandpøle.

Mens malingen stadig er våd, kan du 
duppe lidt ekstra af den blå/grå farve 
på dine skyer og i træerne, hvis du vil 
skabe lidt skygger.

Til ferien

Gør hele sektionen våd med din 
flade pensel. Tilføj en jævnt 
pigmenteret lag af den turkise 
farve, direkte fra din half pan. Byg 
din farve op med flere lag mens 
malingen er våd, for en dejlig kraftig 
farve. 

Lad baggrunden tørre helt.

Bland dig til en mørk grøn farve 
med den grønne farve og en smule 
dusk lilla. Lav tynde streger med din 
str. 2 pensel, der danner stilkene i 
dine palmegrene i de retninger du 
ønsker. 

Med samme grønne farve og str. 2 
penslen laver du bladene på dine 
grene med let tryk og en hurtig 
bevægelse. Skift evt. løbende 
mængden af vand i din grønne 
farve, for flere nuancer af din grøn.


