
En spændende opgave, der kan angribes på mange forskellige måder.  
Det kan fx være søde, sjove eller vilde blomster. 
 

I det følgende vil                 introducere dig til en malemetode, hvor du kan skabe de 
mest fantastiske og måske overraskende blomster. 
 
God fornøjelse ”and don´t get blue” 

Blå blomster 

MaterialerMaterialerMaterialerMaterialer 

Kvadratisk fx 40x40 cm 
 
Citrongul 
Magenta (rød) 
Cyan (blå) 
Hvid 
 
Gammelt ”kreditkort” 
Rund pensel nr. 6 
 
Klud, vand, palet, saks, papir, blyant 

Lærred 
 
Acryl-maling 
 
 
 
 
 
Værktøj 
 
 
Andet 

Farverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          for    køkøkøkøb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrug 
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Bland først gul + blå = grøn. 

Bland derefter lidt rød i, så du får en grå – tilsæt mere grøn,  
hvis farven bliver for rød.  

Eller rød, hvis farven er for grøn… bland hvid i, prøv evt. farven  
på et stykke papir. 
    
Det er nemmere at se om farven er rigtig grå, når du blander hvid i!Det er nemmere at se om farven er rigtig grå, når du blander hvid i!Det er nemmere at se om farven er rigtig grå, når du blander hvid i!Det er nemmere at se om farven er rigtig grå, når du blander hvid i!    
 

Sådan maler du Sådan maler du Sådan maler du Sådan maler du blå blå blå blå blomsterblomsterblomsterblomster 

    1111 
Blå blomster 

Farverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          for    køkøkøkøb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrug 

Tips:  

 

Tips:  
Brug et stykke papir  

og prøv farven,  
inden du sætter den  
på din farveprøve.  

 
Hold din farve så ren 

som mulig, 
tag fra siden af farven! 
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Brug kort som spartel og mal op/ned eller i alle retninger,  
mal også kanterne. Gør kortet rent og lad billedet tørre.  

    2222 
Blå blomster 

Farverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          for    køkøkøkøb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrug 

Tegn nogle blomster med blindkonturtegning, hvor du 
tegner efter en rigtig blomst. Leg at der kravler en myre 
rundt langs kanten på blomsten. Forfølg myren med bly-
anten på papiret, men uden at se på, hvad du tegner, før 
du har tegnet hele vejen rundt.  
Prøv flere gange indtil du har nogle blomster, du kan lide. 
 

Du kan også bruge                  forslag side 8. 
 

”Beskær” derefter blomsterne, så du synes de står godt i 
et kvadrat. Se info om                  beskæringshjørner. 

    3333 
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Blå blomster 

Farverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          forFarverne kan variere afhængig af din printer. Lektionen må kun anvendes til privat brug, kontakt                          for    køkøkøkøb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrugb af licens til undervisningsbrug 
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Sådan fortsætter den udførlige guide...Sådan fortsætter den udførlige guide...Sådan fortsætter den udførlige guide...Sådan fortsætter den udførlige guide...    
    
Du får masser af gode råd, spændende ideer og tips undervejs, Du får masser af gode råd, spændende ideer og tips undervejs, Du får masser af gode råd, spændende ideer og tips undervejs, Du får masser af gode råd, spændende ideer og tips undervejs,     
fx i opgaven blå blomster, lærer du atfx i opgaven blå blomster, lærer du atfx i opgaven blå blomster, lærer du atfx i opgaven blå blomster, lærer du at    

Gul + blå + rød + hvid = grå ( i det rigtigt blandingsforhold ) 

Gl. kreditkort er gode at male og lave sjove effekter med 

Det er en god ide at male flere lag oven på hinanden 
    
Se her hvor forskellige resultater 9 forskellige malere fik…Se her hvor forskellige resultater 9 forskellige malere fik…Se her hvor forskellige resultater 9 forskellige malere fik…Se her hvor forskellige resultater 9 forskellige malere fik…    
 


