
Din uppgift är att göra en bild i blandteknik. Formatet på 
bilden skall vara 30 X 30 cm och du skall använda 130g A3 
papper. Du skall ha med överskärningar och hela pappret 
skall täckas med färg. Valet av färg skall stämma med 
vilken känsla du vill att bilden skall ge. Din bild skall visa 
för- och nackdelar med en sak/företeelse i vårt samhälle. 

Teknikerna du skall öva på, och arbeta med är: 

Gör så här: 
Välj vilken sak du skall illustrera.  

Leta upp ett bra (neutralt/objektivt) foto av din sak/uppfinning på nätet och 
skicka till Johanna som skriver ut. Skicka i rätt format (mät på pappret hur 
stor den skall vara) så går det snabbare. 

Skissa på olika idéer. Skisserna får gärna vara slarviga. Nu ”tänker” du med 
pennan och planerar din bild. Gör en ”finskiss” när du bestämt dig och vet vad du 
vill göra. 
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Akvarellfärg Svart tuschpenna till konturer.

ARBETSBESKRIVNING 
Två sidor av samma mynt 

https://www.google.com/search?q=akvarellf%C3%A4rg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMutLbwJ3kAhXIpYsKHSNIBOMQ_AUIESgB&biw=1313&bih=691#imgrc=0dXOTm8-2iirjM:
https://www.google.com/search?q=akvarellf%C3%A4rg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMutLbwJ3kAhXIpYsKHSNIBOMQ_AUIESgB&biw=1313&bih=691#imgrc=0dXOTm8-2iirjM:


Rita upp din bild på ditt originalpapper när du är klar med ”finskissen”. Rita 
tunt med blyertsen i början så att det går att sudda om det behövs. Tänk på att ha 
med överskärningar. 

Måla bakgrund och detaljer med akvarellfärg. Testa färgen på kladdpapper så 
att du säkert vet att det blir rätt nyans. Blyertsen syns igenom om du målar tunt 
med färg.  

Fyll i konturer och viktiga linjer med svart tuschpenna. Tänk på att pappret 
måste vara helt torrt när du använder tuschpennan. 

Klistra på ditt foto där du tycker det passar din komposition. 
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Till höger ser du ett exempel på hur 
man kan jobba med akvarellfärg och 
tuschpenna. Kladdpapper, och bra 
penslar, är viktigt att ha när man målar. 
Den härliga ugglan hittar du på: 
http://57an.blogspot.com/2014/06/tips-
mala-en-uggla.html

Överskärningar är linjer som visar att något ligger framför och 
något ligger bakom. I blyertsteckningen till vänster ser du att 
hästen och burken står framför krukan med penslar. Konstnären 
har jobbat med överskärningar. Detta skapar djup i bilden.
Bilden hittar du på: http://www.jagblommar.se/tag/stilleben/
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