
Juletræer af linjer & lyskæder
Skab to finurlige juletræer med to vidt forskellige udtryk

Hvad kan projektet lære dig? Du får øvet dig i at lave lige og buet linjer, og et indblik i, 
hvordan man kan lave klassiske motiver på nye måder.
Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle video guides..

Tape en trekant på kortet i
den størrelse du vil have dit
juletræ. Du skal nu lave 5
versioner af den grønne
farve ved brug af vand.

Tegn lyskæden op med
blyant. Øv dig gerne først
på noget papir.

Lav en pøl af vand og tilføj
lidt af den grønne maling,
så du får en lysegrøn farve.
Peg penslen i den retning
stregen skal være og trak
penslen i en lige streg over
kortet.

Lad stregerne tørre helt.
Tilføj lidt mere maling til
vandpølen for at få en
mærkere farver. Lav nye
streger med din mørkere
farve.

Gentag processen så du
har linjer i 5 nuancer af
grøn. Husk tørretiden. Test
farverne løbende - jo mere
vand, desto lysere farve.
Lad tørre og fjern tape

Bland grøn, blå & rød for at
få en sort farve. Med let tryk
brug spidsen af penslen til
at male lyskæden op og
tegn små stikkontakter i
enderne.

Lad tørre. Peg penslen 45
grader der hvor du vil lave
‘lyset’, og dup spidsen
meget let ned. Gentag
med alle farver og bland
lilla med lidt blå og rød.

Hvis du har lyst, kan du
lade lyskæden tørre, og
så tilføje en smule sølv
glimmer til hvert lys på
kæden.



Reference billeder

Mal et nuttet og detaljeret kort af den institutionelle julefigur

Brug grafitpapiret til at
overføre omridset til dit
kort. Se guide på bagsiden
af guiden eller i video-
guiden.

Mal tuden rød, tør den på
noget køkkenrulle og trak
den over højre side af
tuden for at løfte lidt farve.
Bland sort farve til øjnene
ved at blande grøn, rød og
blå sammen.

Bland en brun farve ved at
blande rød og grøn. Mal
geviret og lav det tykkere i
bunden af geviret. Det
behøver ikke være lige.

Tegn julekuglerne op.
bland hver farve med
en smule sølv og mal
kuglerne. Snoren males
med den sorte farve –
tilføj evt. noget vand for
at få grå.

Den røde tud


