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Mal et af de historiske postkasserøde huse, som så smukt ligger på skråningen

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle video guides.

Tape alle siderne af dit papir fast
med washi tape for at skabe skarpe
kanter. Brug dit grafitpapir til at
overføre omridset til dit akvarelpapir.

Mal streger på huset med en
rød/sort blanding, som er mørkest
på den store forside af huset, lysere
på siden og helt lys på skuret.
Bland gul, grøn og rød til brun til
skorstenen og mal små tilfældige
mursten. Brug samme farve til
tørrestativet, med en lidt mørkere
version til siderne. På vinduerne,
læg en sort farve i højre side, og
tilføj vand i venstre side og blend
farven ind.

Mal himlen lyseblå. På venstre side af
huset, start med at male et lyst rødt
lag. Lad tørre og brug farven fra
flasken direkte til næste lag, men
efterlad plads til vinduer. Til forsiden
af huset, bland lidt grøn farve i din
røde maling for at få en mørkere
farve. Giv gerne to lag.

Mal taget samt vinduerne og døren
på husets forsiden med en lyseblå
farve med lidt sort i. Mal bunden af
huset mørkest i den højre side. Mal
den sorte del af vinduet, men
efterlad en lille lys skygge omkring.
Mal toppen af tagets side med en
lys sort farve.

Bland lidt rød med din blå maling
for en dejlig dyb farve. Mal havet én
halvdel af gangen, med farven uden
vand i bunden. For at få farveskift i
havet skal du male ca. 1/3, skylle din
pensel i vandet, mal den næste 1/3,
skyl og gentag. Efterlad vide dele af
papiret, som skal forestille is. Lad
isflagerne være størst tættest på
landet.

Mal dit græs i fire sektioner. Gør
sektionen våd og mal først et lyst
lag med en gul/grøn farve med
meget lidt rød. Tilføj mere grøn til
farven og mal over dit område
igen. Efterlad hvide snebunker.
Brug spidsen af din flade pensel til
at skubbe farven op som græs. Gør
det samme i baggrunden med en
lysere version af farverne, som er
lidt mørkere ved bunden af
bakken.




