
VALÖRPORTRÄTT
Teknikövning där du med hjälp av ett svartvitt foto och smörpapper skapar ett 
proffsigt självporträtt.

1.Börja med att ladda ned Photoshop 
(gratis)

2.Öppna programmet och ta ett 
självporträtt. Omvandla fotot till svartvitt.

3.Skicka porträttet till mig (johanna.bristulf@edu.lomma.se) så skriver jag ut 
en papperskopia. Under tiden du väntar testar du grafitpennorna och 
stompfen.  

Grafitpennor finns i 
olika hårdhet, eller 
svärta. Ju högre tal, 
desto mjukare är 
grafiten och därmed 
svartare. B står för 
”black” och H står för 
”hard”. HB är en 
medelmjuk penna och 
den är mest använda.

OBS: pennorna 
är mycket 
ömtåliga. 
Hantera dem 
varsamt!

Stompfen är en 
papperspenna som du 
använder för att jämna 
ut ytan med. Den går 
inte att vässa. Är den 
väldigt svart får man 
gnugga mot ett papper 
för att få bort den svärta 
man inte vill ha.
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4. Du behöver ett ritpapper 
(120g - alltså lite tjockare 
kvalité), ett ”smörpapper”, 
pennor, stompf och sudd. Du 
behöver också ditt svartvita 
foto. Fotot bör inte ha för stora 
kontraster.

 

5. Lägg smörpappret över ditt foto och rita av de viktiga konturerna. dessa 
skall du sedan föra över till ett ritpapper.



6. Vänd smörpappret och lägg 
det upp-och-ned.

7. Välj en mörk penna och täck konturerna med en yta av blyerts.

När du har täckt alla linjer har du gjort ett eget kalkerpapper. Nu är det dags 
att vända tillbaks smörpappret och lägga det på ditt  ritpapper.



8. Tag en HB penna och 
fyll i linjerna på 
smörpappret. Kom ihåg 
att smörpappret skall 
vara vänt åt samma håll 
som när du ritade av 
fotot.

9. Kontrollera att det blir ett 
avtryck på det vita pappret. 
Det gör inget om linjen inte 
är så kraftig. Du kan kan 
du fylla i den och sudda 
allt eftersom.



10. När du är klar har du 
konturerna av ditt ansikte 
på ritpappret. Nu kan du 
fortsätta att teckna vidare 
på egen hand, efter ditt 
foto. Bygg upp bilden 
genom att täcka bilden 
med olika valörer - gråa 
nyanser. Låt bakgrunden 
vara helt vit.

Testa gärna stompfen. 
För att undvika att 
smutsa ner ditt ritpappret 
kan du skydda det 
genom att lägga ett 
skisspapper under 
handen du ritar med. 
Försök få fram samma 
valörer som på fotot. 
Kisa med ögonen så ser 
du tydligare hur 
valörerna skiljer sig åt.

Ditt handritade porträtt 
kommer att bli personligt 
och inte alls likt fotot. 
Det är inte heller 
meningen. Den 
tecknande bilden har sitt 
eget unika uttryck!


