
Kaffe kunst
Mal byens bedste kaffe med den klassiske ”latte art”

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at lave flere forskellige sammenhængende skygger, 
og ikke mindst hvordan du kan bruge din gouache til smukke lyse detaljer i dit maleri. 
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Find to runde objekter og tegn
omridset af tallerken og kop. Tegn
en cirkel på indersiden af koppen
og tilføj hanken. Tegn omridset af
din latte art og til sidst tre små
ovale kaffebønner.

Bland blå med en smule brun i for
en blå/lavendel farve. Tag noget af
din farve i et nyt rum og tilføj en del
vand, til du har en meget lys
version. Mal først hele tallerkenen
med din lyse farve. Mal en streg af
den mørke farve, hvor skyggen er,
skyl din pensel af og træk farven ud
til du har en fin overgang. Gentag
ved alle tre steder med skygge.

Bland den brune farve med en
smule af de tre andre farver, for at
få en mørkebrun. Gør hele cirklen
med kaffe våd med et lag vand,
men undlad områderne med latte
art. Dup skiftevis den brune farve
og din mørkebrune farve ind. Gør
den mørkest ude i kanterne. Skyl
penslen næsten ren og mal latte
arten lys brun. Mal kaffebønnerne
med den brune farve.

Tag lidt af din gouache maling i et
palette rum og bland en lille smule
vand i, så det bliver nemmere at
arbejde med. Mal din latte art op
med den hvide farve. Giv den flere
lag, hvis du vil have den mere hvid.

Bland samme lavendel/blå farve,
som du brugte til tallerkenen
(både en mørk og en lysere version
med mere vand). Brug den lyse
version til at male toppen af
hanken, lad tørre helt. Brug den
mørke version til at male skyggen i
hanken.

Brug den mørkebrune farve, der
også blev brugt til kaffen og lav
detaljer på kaffebønnerne. Hvis
du har fået maling udenfor nogle
streger i dit maleri, kan du bruge
din gouache til at dække dem ;-)




