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Tablettask 
Tips på hur du använder akvarellfärg och pennor.

1
Använd en mall och 
kalkera av formen på 
tablettasken på ett 
tjockt A3-papper. Rita 
upp din ide´ - som du  
först skissat upp på 
ett annat papper - tunt 
med blyerts, så att du 
kan sudda om det blir 
fel. Testa färgerna på 
ett kladdpapper, eller 
på samma papper 
som din ritning. Ha 
alltid vatten och byt 
ofta så att vattnet inte 
blir för smutsigt.

2
Låt färgen torka innan 
du målar nästa färg. 
Risken är annars att 
färgerna flyter in i 
varandra. Undvik att 
trycka penseln för 
hårt mot pappret. 
Linjen blir tunn om du 
är lätt på hand.

3
Fortsätt måla alla ytor, 
utom de som skall 
vara vita. Tunna ut 
färgen med vatten om 
du vill ha en ljus färg. 
Skölj penseln innan 
du byter till en ny färg, 
så att den nya färgen 
inte blir smutsig. 
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4
Fortsätt måla alla ytor, 
utom de som skall vara 
vita.Du kan också spara 
vissa ytor och använda 
färgpennorna där 
istället. Om målningen 
är torr kan du  lita 
handen mot pappret

5
När du har målat alla 
ytor som du vill ha täckt 
med akvarellfärg är det 
dags att färglägga 
resten med färgpenna. 
Välj en passande färg 
och arbeta vidare med 
de färgade ytorna. Tänk 
på att pappret måste 
vara helt torrt innan du 
ritar med en färgpenna. 
Det kan gå sönder 
annars.Nu kan du 
också skapa skuggor 
genom att använda en 
mörkare penna.
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5
Nu kan du också rita 
mönster och andra 
detaljer på din bild. 
Allra sist fyller du i alla 
linjer med en svart tunn 
tuschpenna. Du kan 
också använda en 
tjockare tuschpenna till 
enskilda detaljer. Bilden 
blir tydligare och 
roligare att titta på med 
konturer. När du är 
färdig tar du ett foto 
och lägger i din digitala 
bildmapp i Drive. Glöm 
inte skriva namn på 
baksidan av din bild. 


