
Stearin dækker områder af på dit
maleri, hvor du ikke vil have maling.
Skær dit lys over og tegn nogle
tilfældige streger ind på fjeldet med
kanten af lyset. Følg fjeldets form.
Mal nu hele dit centrale bjerg ind,
hvor du skifter i mellem en meget
(meget) lys blå og rose – men brug
mest blå.

Prik først med lyset på lidt tilfældige
steder på dine snedale – mest foran.
Hold dig fra kanter. Bland en blågrå
farve (80% blå + 20% brun) og en grå
lilla farve (samme + lidt rose). Mal
hele snedalen med en meget lys blå.
Dup de ovenstående farver ind ved
bunden og hjørnet. Træk farven ud
med en fugtig pensel.

Bland din blå farve klar (mellem-
tone). Læg et tyndt lag vand over
himlen. Brug din flade pensel, start
med at tilføje den blå farve fra
toppen og træk så ned. Gentag og
tilføj til sidst en helt pigmenteret
version af din blå. Dup køkkenrulle
over bunden af himlen med et let
tryk – følg fjeldenes form.

Norges fjorde og fjelde
Opdag hvordan et almindeligt stearinlys kan oplyse flere muligheder

Hvad kan projektet lære dig? Du prøver at bruge stearinlys i dine malerier som et alternativ til masking

fluid. Og så øver du dig på at skabe forme med penselstrøgenes retning.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 367 – Rose. 403 – Vandyke Brown. 512 - Cobalt Blue

Afdæk små områder med dit stearin-
lys – hold dig fra kanterne. Bland to
versioner af din blågrå farve (en med
mere brun). Læg et lag vand over
fjorden og mal det ind med den
blågrå farve. Dup den mørkere farve
ind, hvor fjorden rammer bredden –
træk farven ud med en fugtig pensel.
Mal det bagerst bjerg.

Tegn lidt streger med stearin. Bland
farverne klar: blågrå, lillagrå (tilføje
pink), blå og pink. Mal et lille stykke
af gangen med str. 2. Læg skiftevis en
af de grå farver i bjerget kant, skyl
pensel og træk farven ud, mens du
følger bjergets retning. Dup lidt blå
eller pink ind rundt omkring. Gentag
hele vejen ned og evt. med to lag.

Mal de sidste to snedale med en lys
blå og lidt gråblå i kanterne. Mal det
bagerste bjerg med en mellemlys
grå lilla. Brug din brune farve og
spidsen af din str. 2 pensel til at male
de nøgne buske ind. Bland en lys
farve og mal skygger, der spejler
buskenes form. Tilføj lidt skygger til
fjeldenes solside.




