
MALEBOG

med

muligheder

- den personlige streg

et par gode råd omkring farvelægning

Til farvelægning kan du, alt efter temperament,
bruge f.eks. farveblyanter eller tusch. 

i det viste eksempler på siden, har vi brugt farve-
blyanter. man kan også bruge tusch til bundfarven, 
og lægge skygger på med farveblyanter.
mulighederne er mange!

1. Vælg det stjernetegn, du ønsker at  farve lægge. 

2. Vælg de farvetoner, du synes passer til den 
 person eller det rum, billedet skal bruges til?

3. læg farve i f.eks. et blad. Tag en anden farve, 
 måske i samme tone, bare mørkere, og lav en 
	 skyggeeffekt,	ved	at	male	oveni	den	lysere	
 tone i et område i bladet. 

 På den måde fremhæver du motivet 
 og illustrationen fremstår mere 
 3-dimentionalt.

Prøv dig frem, du kan blive ved med at ændre 
farven, ved at påføre flere lag af farver, der 
skaber spændende farvespil. 

Husk, der findes ikke rigtigt og forkert, 
der er mange måder at male på.

Nyd processen og skab 
dit eget mesterværk!

Mal dig glad
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et par gode råd omkring farvelægning

Til farvelægning kan du, alt efter temperament,
bruge f.eks. farveblyanter eller tusch. 

i det viste eksempler på siden, har vi brugt tush.
man kan også bruge begge dele, og bruge tusch til 
bundfarven, og lægge skygger på med farveblyanter.
mulighederne er mange!

1. Vælg det stjernetegn, du ønsker at  farve lægge. 

2. Vælg de farvetoner, du synes passer til den 
 person eller det rum, billedet skal bruges til?

3. læg farve i f.eks. et blad. Tag en anden farve, 
 måske i samme tone, bare mørkere, og lav en 
	 skyggeeffekt,	ved	at	male	oveni	den	lysere	
 tone i et område i bladet. 

 På den måde fremhæver du motivet 
 og illustrationen fremstår mere 
 3-dimentionalt.

Prøv dig frem, du kan blive ved med at ændre 
farven, ved at påføre flere lag af farver, der 
skaber spændende farvespil. 

Husk, der findes ikke rigtigt og forkert, 
der er mange måder at male på.

Nyd processen og skab 
dit eget mesterværk!






















