
Forår
Et skønt abstrakt maleri med fantastiske teknikker og en velkendt stemning.

Hvad kan projektet lære dig? Du får virkelig brugt din str. 10 pensel, og så lærer du nogle 
skønne teknikker til at male abstrakte landskaber med en dramatisk himmel.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Tape papiret fast til din Selvtids boks.
Læg et godt lag vand, der hvor din
himmel skal være. Brug evt. din
pipette til at overføre vand til papiret
(der skal være mere, end du normalt
bruger, men det skal ikke løbe af
papiret). Brug str. 10. Dup din blå farve
ind, hvor dine skyer skal være mørkest,
men efterlad bunden lys og behold
hvide områder i skyerne.

‘Rejs’ dit maleri op på højkant, så
malingen løber nedad. Brug
køkkenrulle til at tørre bunden af
himlen, hvor meget vand samler sig.
Læg maleriet ned igen. Tilføj mere af
din blå farve efter behov.

Krøl noget køkkenrulle sammen og
træk det diagonalt ned over dine
skyer, der hvor det skal ligne, at solen
bryder igennem.

Lad din himmel tørre i et par minutter.
Mal dit græsområde grønt med et
gavmildt lag maling. Lad vær med at
gøre det perfekt, det er godt at kunne
se penselstrøg. Tilføj ekstra mørk
maling (mindre vand i farven) til
træområderne i hver side, og lav et par
blooms, hvis du ønsker det (ved at
dryppe lidt vand på).

Læg et lag rent vand over dine
træområder (ca. 4 cm. op ad himlen).
Tilt dit papir forover, så malingen løber
op i dit vand – tilføj evt. løbende ekstra
farve for den ønsket effekt). Læg
maleriet ned igen. Rens og tør din
pensel helt af, og brug den til at løfte
malingen i en C-form i centeret af
græsset, for at skabe en sti.

Lad græsset tørre i et minut. Tør din
str. 10 pensel lidt af og tag en
pigmenteret version af blå på. Træk
den over dit hav for at få en tør børste
teknik, med de hvide områder set på
billedet. Gentag mange gange med
forskellige pigementeret versioner af
din blå farve – lysest mod toppen.

Fyld din pensel med en vandet version
af din blå. Mal løst over dit hav, men
efterlad en del af de hvide områder og
en glitrende og unik effekt.




