
Solrig kornmark
Lad de varme følelser skylde over dig med det mest solrige høst projekt

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig i at arbejde hurtigt på en våd baggrund, hvilket især hjælper 
dig med at skabe dybde i dit maleri med en slørret baggrund. Husk at du kan opdele dit ekstra A4 
bomuldspapir til 2 x A5 papir, og øve dig på teknikken på en mindre overflade først.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Læg et godt lag vand på hele dit
papir, uden at der samles pøle. Lad
evt. vandet synke ind og gør det
vådt igen for ekstra tid til at male.
Læg et lyst lag gul farve på hele
overfladen minus ved solen. Opbyg
dine farver op i et cirkulær mønster
fra kanterne, først orange gul, så
orange. Hold det lyst i midten.

Mens overfladen er våd, bland en
farve med 70% brun og 30% orange
og bland den op med en god sjat
vand. Brug din str. 6 pensel til at
male din bagerste og mest
utydelige række korn ved at ‘svirpe’
penslen op. Dine penselstrøg
kommer til at fade ud og blive
lysere i baggrunden.

Mens baggrunden er våd, brug din
str. 2 pensel til at male høje korn
ind i baggrunden, som vil fade ud.
Vælg en teknik fra step 4. Pas på
du ikke bruger en for vandet farve,
da det vil skabe blooms. Brug en
mørkere version af farven fra step 2
til at male anden række korn som
er lavere. Lad tørre.

Bland dine ønsket farver med gul, orange og brun. Brug
din str. 2 pensel til at male strået. I version 1, peg dit
penselhovedet i ca. 60 grader hvor spidsen peger væk fra
kornet. Hold penslen fladt og tryk den ned for at male dit
korn i et ”dup”. Gentag hele vejen rundt og brug bagefter
spidsen til at male strå ind rundt omkring. Til version 2,
dup små prikker/korn rundt omkring toppen i to nuancer.

Mal et tyndt strå og ”strågrene” med din str. 2 pensel.
Det er lettest at skabe tynde linjer, hvis du holder
penslen helt lige over papiret – altså 90 grader. På
version 1, brug samme teknik til at male lange siv på
strået. Version 2, dup din pensel langs ”strågrenen” i
både lyse og mørke versioner. Lav små samlinger af
kornet, som stikker lidt længere ud.

Når baggrunden er tør, kan du tilføje alle de korn og siv du vil. Her er fem forskellige versioner, du kan male.




