
Nordstjernen & Glimmer 
himmelen

Lær sjove teknikker med salt og glimmer.

Tape kanterne af kortet til
bordet eller en plade. Tilføj
et lag vand over kortet, så
kortet skinner, men undgå
at få store pøle af vand.

Tape og brug vand som
med det andet kort. Hvis
du har fået vandpøler, kan
du duppe noget vand op
med køkkenrulle.

Hurtigt mens kortet er
vådt: Tilføj en del af din blå
maling til kortet, til du har
den ønsket farve. Spred salt
rundt omkring og lad tørre.

Fjern saltet når malingen
er helt tør (vent mindst 15
minutter). sølv malingen til
at male stjernen med
spidsen af penslen.

Bland sølvmalingen op
med en del vand, fyld
penslen godt op og slå den
mod fingeren for at skabe
et splatter. Mal kanterne.

Hurtigt mens kortet er
vådt: Tilføj din røde maling
til kortet. Sørg for ikke at
have blandet din farve med
specielt meget vand.

Hurtigt mens kortet er
vådt: Bland din sølv farve
med en del vand. Fyld
penslen godt op og dup
spidsen forskellige steder
på kortet for at få blooms.

Lad tørre. Lav samme
sølvsplatter som i
Nordstjerne projektet,
men bland mindre
vand i sølvet og tilføj
mere splatter.

Hvad kan projektet lære dig? Du får øvet dig på våd-på-våd teknikken og arbejdet med 
sølv farven. Derudover øver du dig også på at lave mindre blade, og i at vurdere, hvor 
mange detaljer du skal tilføje til dit projekt.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle video guides..



Reference billeder

Brug grafitpapiret til at
overføre omridset til dit
kort. Du kan også prøve at
tegne omridset i frihånd.

Brug spidsen af
penslen til at tegne
grenene op. Brug
en mørk version af
den grønne farve
(lidt vand).

Mal blade ved først at lave en
tynd stilk, tilføj tryk til penslen
og trak den lidt frem og løft
langsomt trykket igen. Ændre
løbende den grønne farve ved
at tilføje vand og lidt blå farve.

Brug den røde farve til
at lave små bær. Mal
sløjfen ved at lave et
uendelighedstegn med
to korte snore under.

Røde bær
Mal en smuk og simpel mistelten til en du holder af 


