
Sjælelige flammer
Varm dig om pejsens legende, betagende flammer

Hvad kan projektet lære dig? Du øver dig dig på at male detaljerede mursten. Og så giver du dig i kast 

med de svære glødende flammer, som får liv af de mange lag med forskellige farver.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides.
Farver: 270 – Azo Yellow Deep. 715 - Neutral Tint. 371 - Permanent Red Deep. 506 - Ultramarine Deep

Flammernes næste lag: Bland en
mørkere version af orange end før.
Mal i små sektioner. Mal din orange
farve ind, hvor flammerne er mørkest.
Skyl din pensel, dup den 80% tør og
træk den over kanterne på den
orange farve for at gøre overgangen
blødere (mens malingen er våd).

Bland en mørkere version af din
murstensfarve. Mal en mursten af
gangen. Mal forskellige hjørner og
streger på hver mursten, skyl din
pensel, dup 50% tør og træk farven
ud med lidt rent vand. Til sidst, træk
en tør børste med lidt af farven over
tilfældige mursten. Tilføj lidt skygger
under nogle mursten (med lys sort).

Gentag step 4 på flammerne med en
kraftig rødorange farve. Bland gul og
orange med lidt gouache til
gnisterne omkring flammerne. Tilføj
hvid gouache få steder, hvor
flammerne er lysest. Bland rød, lidt
gouache og en del vand og mal over
hele gulvet. Mal resten af pejsen ind.

Mal flammerne med en lys gul farve
og dup løbende lidt lysorange ind.
Undgå at få din lysorange ind, hvor
flammerne skal være lysest (se
referencemaleriet). Det er lettest at
styre malingen, hvis dit gule lag ikke
er for vådt. Mal hele væggen i en
mellemtone (bland rød med 10% af
hver af boksens andre farver).

Bland brun (ca. 50% rød + gul & blå).
Hav flere forskellige styrker af farven
klar (forskellige vandmængder). Mal
træstubbene og dup lidt orange ind
på malingen, der hvor flammerne
rammer. Bland din røde og grå farve
til baggrunden. Dup mere rødt ind,
når du kommer tæt på dine flammer.
Mal gulvet med en mellemtone af
grå og dup køkkenrulle over.

Bland din gouache med lidt af den
sorte farve. Brug din str. 2 pensel til
at male cementen mellem dine
mursten. Mal også den forrest del af
pejsen i en mørk mellemtone af sort.




