
Realistiske vindruer
Øv dig i at male realistiske objekter ud fra dine egne billeder

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer at bruge referencebilleder til at male mere realistiske 
objekter, med konstant omtanke for lys, skygger og farver.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Start med at overføre omridset af
druerne til dit akvarelpapir. Tape
omridset til akvarelpapiret, læg
grafitpapir mellem med den sorte
side ned mod papiret og tegn over
omridset med en blyant.

Læg et tyndt lag vand på en drue
af gangen. Bland din pink og
mørke lilla farve med en del vand.
Tilføj farven rundt omkring på
druen, men efterlad steder, hvor
lyset rammer. Tilføj en vandet grøn
farve i toppen på de druer som har
det på referencebilledet

Gentag step 2 på alle druerne, og
hop lidt rundt i dit maleri, så du
ikke maler ved siden af en våd
drue. Husk at bruge reference-
billedet til at se, hvor skygger og
lyset er, og efterlad lyset helt hvidt.
Brug evt. en tør pensel til at løfte
farve, hvis der er for meget maling.

Når første lag er tørt: Brug en mere
pigmenteret version af din farve
(mindre vand), tilføj et tyndt lag
vand til hver drue, og læg din farve
ind, hvor druen er mørkest. Tilføj
mere af din mørke lilla farve, på de
druer, der er mest i skygge på.

Gentag step 3 på alle druer. Husk
at efterlade de lyse områder! Tip:
Tilføj først din maling, hvor druen
er mørkest, rens og dup din pensel
af, og træk så farven ud for en blød
overgang. Når tørt: Bland grøn og
pink med vand og mal stilken.

Brug en mere pigmenteret
version af din brune farve (pink
og grøn) og mal stilken mørkest,
hvor den er i skygge. Tilføj små
streget på toppen af stilken. Brug
din grønne farve på de ender,
hvor en drue er revet af.



Dette projekt er designet, så du kan øve dig i at male realistiske objekter ud fra dine egne 
billeder. Derfor har vi både tilføjet et referencebillede af det endelige maleri, og det billede 
som projektet er designet ud fra. Då du kan få et indtryk af, hvordan man kan bruge lyset 

og skygger fra ens referencebillede til at male efter.


