
 

Materialer 

• Blyant 

• Akrylmaling 

• Papir / Lærred / plade 

• Pensler og evt. andre materialer til at ”male” med                                                                 

 

akrylmaling 

Mal den  
menneskelig figur 

Den menneskelige figur kan være svær at gengive - især kan ansigtet med 

øjne, mund og næse være svært at tegne og male. 

En måde at komme i gang med at male den menneskelige figur er, at for-

simple det hele og prøve at male i større flader med få farvenuancer, så-

dan at der ikke skal males detaljer i ansigtet og evt. på hænder mm. 

Det er en teknik som bruges ofte i de moderne 

plakater du lige nu kan købe til din bolig.  

Se eksemplerne.  

 

 

 

 

”Taking af break // Donna” af Can-family 

  



akrylmaling 

 
1) Udvælg et inspirationsfoto af en menneskeskikkelse evt. udfra dine eg-

ne fotos eller fra google. (Se evt. næste side) 

2) Prøv hurtigt med få linjer (uden for mange detaljer) at skitsere figuren op 

på dit lærred eller papir med blyant 

3) Bland din farvepalette 

4) Farvelæg baggrunden  

 (Vær ikke bange for at blande farverne og lav gerne lag på lag) 

5) Prøv at male nogle store flader. (Brug gerne samme teknik som fra   

 billedeksemplet på forrige side, hvor der med enkle streger/mindre 

 flader er brugt enten en lys eller mørk farve til at adskille benet fra låret i 

 bukserne, så det hele ikke bare blive én kedelig flade) 

6) Ansigtet kan du vælge at dele lidt op i flere flader også. Prøve at male 

dem i forskellige farvenuancer, der ligger tæt op ad hinanden.  

 Brug dine penselstrøg i forskellige størrelser og retninger til at give lidt 

 ”form” på ansigtet.  

 

”Taking af break // John af Can-family 



akrylmaling 

 
Inspirationsfoto til dit maleri fra google billedsøgning.  

 



 

Materialer 

• Akrylmaling 

• Papir / Lærred / plade 

• Pensler og evt. andre materialer til at ”male” med                                                                 

 

akrylmaling 

Mal den  
menneskelig figur 

1) Udvælg og bland de farver, som du ønsker at bruge i dit maleri.  

2) Mal på dit lærred med de forskellige materialer.  

 Prøv at fortynde noget af malingen med vand, så lagene bliver lidt 

 transparente!  

 Hvis du bruger forstøver flaske, så skal du fortynde malingen 

med meget vand, så malingen kan ”løbe” lidt! 

 3) Sæt gerne en alarm til fx 5 minutter, hvor du kan skifte male

 materiale, farve og/eller vende billedet 45 grader. 

 

Øvelsen med at skabe et abstrakt maleri er at få skabt mange lag, så der 

kommer noget dybde i billedet. 

Prøv at ”slå hjernen fra” og nyd bare at være i en kreativ proces uden at 

skulle ”tænke”.  

 

 


