
Vidunderlige landskaber
To simple landskaber fyldt med gode øvelser

Hvad kan projektet lære dig? Du får en introduktion til landskaber, og lærer blandt 
andet at skabe dybde i billeder ved at bruge forskellige toner af farver. Derudover får du 
prøvet at skabe både skyer, vand, græsplæner og bjerge!
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle video guides.

Del papiret i to og tape det til
bordet. Første: Gør den øverste
halvdel våd, tilføj gul maling i
kanten og trak ind. Tilføj lidt rød i
kanterne. Hold midten ren for at
skabe en sol. Anden: Gør den
øverste halvdel våd. Tilføj blå
maling, men hold dig fra der, hvor
du vil have skyer. Dyp køkkenrulle
på skyerne for at fremhæve dem.

Første: Lav en lysegrå blanding.
Når himlen er tør kan du male din
første bjergkæde på. Anden: Gør
græsområdet vådt. Tilføj gulgrøn
maling på hele fladen. Brug
mørkere farve til horisonten. Mens
fladen er våd, tilføj ren gul maling
rundt omkring, for at skabe
nuancer i græsset.

Første: Som i ‘Monokrom’ projek-
tet, bland en lidt mørkere grå farve
og lav næste bjergkæde, når den
første er helt tør. Anden: Gør
vandområdet vådt. Tilføj en mørke-
blå/grå farve, først i centeret af
søen, og træk den så ud. Brug en
ren og tør pensel til at løfte
malingen forskellige steder, for at
skabe en illusion af bølger.

Første: Gentag processen. Men først,
lav en våd streg, hvor næste
bjergkæde ender, som malingen
kan trække sig ud i. Mal bjergkæden
til din vandstreg. Anden: Tilføj små
blomster og siv langs søen. Lav
gerne blomsterne orange som kon-
trast til den blå farve.

Første: Gentag processen, men
start lige under den lyse kant, for
at skabe en illusion af tåge. Anden:
Brug en halvtør pensel til at male
skygger fra blomsterne og til at
skabe mere liv i vandet. Brug en
mørkeblå/grå farve. Tilføj fugle til
himlen ved at male mini M’er.

Første: Lav den sidste bjergkæde
med den mørkeste grå farve du
kan få. Vent til det hele er tørt og
hiv forsigtigt tapen af dine
smukke landskaber.




