
Påskeæg
Udforsk mulighederne med dine nye akvarelblyanter og skab en fin påskedekoration

Hvad kan projektet lære dig? Du lærer en masse forskellige måder at bruge dine akvarelblyanter på, 
så du er klædt godt på til resten af boksen. Derudover kan du klippe æggene ud, lave hul i dem, samle 
dem med en snor og voila – du har nu dine helt egne personlige påskedekorationer.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.

Step 1: Tegn første æg op med din pink blyant, lysest i
top/midten (ændre dit tryk på blyanten løbende). Step 2:
Kør en våd pensel over ægget for at aktivere farven – den
må ikke være alt for våd. Eksperimenter med teknikken,
iagttag og noter hvad der sker. Lad tørre. Step 3: Gør din
flade pensel våd, kør den over dine brune blyant for at på
farven på penslen. Dæk baggrund til med køkkenrulle og
børst et splatter over dit æg.

Step 1: Tegn tykke streger ind på dit æg i de ønsket
farver. Efterlad et hvidt mellemrum mellem stregerne.
Øv dig på at ændre trykket på din blyant. Stregerne skal
være mørkest i venstre side og i midten og helt lyse til
højre. Step 2: Brug en halvvåd pensel til aktivere
farverne streg for streg. Skyld løbende penslen af for
ikke at blande farverne alt for meget. Blend langsomt
farverne ned af, så de får en flot overgang.

Step 1: Brug din gule akvarelmaling til at male ægget.
Start med at lægge et helt lyst lag og tilføj så en
mellemtone ved dine skyggeområder. Blend ud, og tilføj
en mørk tone ved de mørkeste områder. Lad tørre. Step 2:
Dup spidsen af din pink blyant i vand for at få en kraftig
farve. Tegn små prikker ind som du ønsker.

Step 1: Tegn tilfældige områder ind med forskellige
farver. Brug meget farve, men efterlad også ret store
hvide områder. Step 2: Brug en ret stor mængde vand
til at aktivere farverne. ‘Skrub’ på farverne så de løber ud,
og lad dem flyde samen i vandet. Step 3: Lav blooms i
malingen ved at duppe dråber af rent vand i.

Først: Tegn omridset til alle dine æg op ved at tegne rundt om din skabelon med en pink akvarelblyant (let tryk). 
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