
Koloni af kolibrier

Overfør omrids. Gør kroppen fugtig
med et tyndt lag vand. Dup først en
lys rød farve ind, så en mørkere
version i siden. Bland rød & grøn til
bunden og rundt på kroppen. Lad
tørre og tilføj evt. et ekstra lag efter.

Gentag step 1 på halen og hovedet.
Grøn i toppen af hovedet med lidt rød
ovenpå. På midten af halsen kan du
blande den røde farve med grønsølv
malingen. Brug en lidt fugtig pensel til
at udviske uønsket hårde overgange.

Gør kroppen fugtig med et tyndt lag
vand. Husk at lade vandet tørre lidt
ind i papiret, så du kan kontrollere
malingen. Dup farverne ind som på
fuglen før.

Dup igen farver ind på hale og
‘ryggen’. Brug en blå og en grøn farve
til ryggen, som er blandet op med en
smule grønsølv maling. Iagttag
farverne på referencebilledet.

Tegn næb og detaljer ind –
fokuser især på c-formene på
hovedet, som males med en
meget sølv version af både grøn
og blå. Sorte fjer på siden.

Start med hovedet og mal så
kroppen. Husk at duppe lidt blå ind
på kroppen, lidt rød i nakken. Når du
tilføjer de mørkere farver ovenpå det
første lyse lag, bevæg da penslen i
små hurtige ‘fjerbevægelser’.

Mal halsen i en helt lys blå og tilføj
skygger med en my mere pigment.
Start med at male vingerne blå i
bunden og bland farven langsomt op
til grøn. Lad tørre og tilføj detaljer.
mal blå streger på halen.

Tilføj detaljer. Træk en våd pensel
over halens blå streger. Lad tørre
og tilføj sort. Mal grenen løst ind
(grøn + rød = brun). Dæk fugle til
med køkkenrulle og lav stort
splatter med str. 10 penslen.

Mal øje og klør ind (sort blandes af
de tre farver). Læg den sorte maling
i bunden af næbet, skyl pensel og
træk farven ud i næbet. Brug grøn-
sølv maling til at male fjer og små
c’er i toppen af hovedet og halsen.




