
Tigerliljer
Øv dig på at blende dine farver ud med de tre yndefulde tigerliljer

Overfør omrids. Bland din pink farve
med rød og en smule lilla. Tag lidt af
farven og bland den med en stor
mængde vand, så den næste er hvid.
Mal et blomsterblad af gangen. Mal
hele bladet med den helt lyse farve
og dup så en mellemtone ind i
midten af bladet. Blend hårde
overgang ud med en fugtig ren
pensel.

Nu skal vi skabe mere dybde ved at
kræse lidt om midten. Mal et blad
af gangen. Mal ca. 1 cm. af bladets
bund med din pink farve, skyl
penslen ren og træk farven ud med
det rene vand. Skyl løbende din
pensel, så vandet er helt rent, jo
længere du kommer op på bladet.

Bland en mellemtone af din grønne
farve med lidt kobber. Mal alle
‘pollenstængerne’ med farven. Til
bunden af den bagerste lilje, mal
halvdelen med den grønne farve,
dup din pink farve ind i toppen og
blend dem så lidt sammen med en
fugtig ren pensel (duppet af i
køkkenrulle, men ikke helt tør).

Str. 2 pensel: mal to streger i bladets
centrum. Skyl din pensel, dup den
hurtigt i køkkenrulle for ikke at have
for meget vand og træk så farven ud
med det rene vand. Gnub evt. lidt i
linjen for at ‘løsne’ farven. Tilføj rent
vand til hele bladet for en flot
overgang og lav små prikker, der
automatisk fader langsomt ud.

Når bladet er tørt, kan du tilføje en
masse små ‘tiger’ pletter til hvert
blomsterblad. Brug en pigmenteret
version af din pink farve og str. 2
penslen.

Markér den ene side af hver
‘pollenstang’ med en tynd
pigmenteret grøn streg. Mal pollen
hovedet med en ren kobber farve.
Tilføj lige ekstra grøn i bunden af
den bagerste blomsts stilk og
blend farven ud som i step 3 og 4.

Hvad kan projektet lære dig? Der er rig mulighed for øvelse med de mange blomsterblade, hvor du 
lærer at blende dine farver ud med en flot overgang på to forskellige måder. 

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 327 – Madder lake light. 593 - Quinacridone Purple Bluish. 805 – Copper. 644 – Hooker
green light




