
Haren Henriette
Skab en kæk ung påskehare med akvarelmaling og blyanter

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig på at skabe illusionen af pels og dybde ved at 
bruge farvetoner og akvarelblyanter. Og husk, at det er helt fint, hvis dine penselstrøg er 
tydelige - det tilføjer bare til pelsen!

Overfør omridset med et let tryk.
Farvelæg øjne med din sorte blyant
og aktiver farve med en fugtig str. 2
pensel. Pas på, at du ikke har for
meget vand på penslen. Farvelæg
ørene med din pink blyant, lystest i
toppen, brun i bunden og lidt grøn
for kontrastskygger.

Brug en fugtig pensel til at aktivere
farverne i ørene, og blend dem
sammen til de har det ønsket
udtryk. Tegn de lige streger på
hegnet med en lineal el.lign., bland
din brune farve med lidt af farven
fra din blå blyant og mal hele
hegnet i en lys tone af farven.

Bland brun + lidt orange. Start med
at lægge din mørkeste tone ved
indersiden af øret, skyld lidt farve af
din pensel i dit vandglas og mal så
videre op ad øret. Forsæt hele vejen
rundt og gå tilbage og dup lidt
mørk farve ind, hvor du vil have
skygge. Mal mørke linjer på hegnet.

Brug samme teknik til at male resten
af pelsen. Start ved venstre side af
næsen og arbejd op ad. Tag så højre
side, kinder og krop. Hvis du vil have
dele mørkere kan du lade det tørre, og
så tilføje skygger med teknikken fra
påskeliljerne (step 2). Når tørt, brug en
tør pensel og ‘gnub’ linjerne mellem
øre og hoved for en blødere overgang.

Lad tørre og mal så poten med
samme teknik. Tegn næse, mund,
siden af ”hagen” og indersiden af
kinderne op med sort akvarel-
blyant. Kør en halvvåd str. 2 pensel
over og træk farven ud for at skabe
skygger. Træk lidt af farven ud over
hele det hvide område.

Brug en spids brun akvarelblyant
til at tegne små pelshår ind på
toppen af hovedet, lidt på ørerne
og en smule på kroppen. Brug en
våd str. 2 pensel, kør den over din
sorte blyant for at få farve og brug
spidsen til at male øjen-vipper og
knurhår. Med let tryk tilføj et pink
skær til næsespidsen.
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