
En rigtig sjov opgave, hvor du evt. kan udnytte dine feriebilleder som inspiration til 
flotte malerier.  
 

I det følgende vil                 introducere dig til en malemetode, hvor du kan skabe  
fantastiske farvespil og spændende huse. 
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Stort lærred fx 90x120 cm 
 
Citrongul 
Magenta (rød) 
Cyan (blå) 
Ultramarine 
 

 
Spartler, gummiskraber 
Små og store flade pensler 
 
Klud, vand, palet, saks, madpapir, blyant, kridt 
Feriefotos med huse 

Lærred 
 
Acryl-maling 
 
 
 
 
 
 

Værktøj 
 
 
Andet 

Okker 
Raw umbre 
Sienna 
Hvid 

 

 



 

Tips:  

Dæk lærredet med mange forskellige farver. Brug en stor flade pensel og 
store strøg. Mal på kryds og tværs og mal gerne flere gange oven på, så du 
får en god bund. 
 

Når du maler, kan du bruge restfarver fra din palet på et andet lærred. På 
den måde har du en god/spændende bund til dine nye malerier. 
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Vælg det foto af huse, som du ger-
ne vil bruge til dit billede. Husk det 
kan også være et udsnit af et foto. 
Se forslag                 på s 12 
 



Brug                 hjørner til at afgrænse dit motiv. Prøv forskellige udsnit, til du 
finder det udsnit, som du synes bedst om. 
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Tegn det valgte motiv over på madpapir, så du har de store linier. Sørg 
for, at dit udsnit har samme længde/bredde-forhold, som dit lærred.  
 

Tjek detaljer en ekstra gang på dit foto — måske er der en skjult altan eller 
et tagvindue, der kan være fine at have med. 
 
Du udregner korrekt længde/bredde-forhold ved at dividere lærredets 
længde og bredde med samme tal: 
Lærredets mål er 90 x 120, og du dividerer med fx 20 = 4,5 x 6 cm. 
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Tips:  
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Sådan fortsætter den udførlige guide...Sådan fortsætter den udførlige guide...Sådan fortsætter den udførlige guide...Sådan fortsætter den udførlige guide...    
En vejledning som du kan vælge at følge slavisk eller bruge som En vejledning som du kan vælge at følge slavisk eller bruge som En vejledning som du kan vælge at følge slavisk eller bruge som En vejledning som du kan vælge at følge slavisk eller bruge som     
inspiration!inspiration!inspiration!inspiration!    
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... 
 

 


