
Portrætmaleri profil:

  



Portrætmaleri profil:
Hvad skal du lære:

● Hvordan ansigtet er bygget op - ansigtets proportioner
● At blande en hudfarve

● At male: øjne, næse og mund
● At male hår

● At male et portræt
● AT arbejde mere frit i et ekspressivt portræt

Hvorfor: 

● Du lærer om og bliver fortrolig med ansigtets opbygning og proportioner.

● Så du opnår en større frihed og sikkerhed, når du maler portrætter og ansigter i det hele taget.



Materialeliste
● Blyant til optegning

● Pensler i forskellige tykkelser

● Farverne: hvid, okker, rød, blå og sort

● lærred i en mellemstørrelse f.eks. 60 x 50 cm 



Lektion 1: Gennemgang af ansigtets opbygning

 

Øjne, næse, mund og 

ørets placering i forhold til hinanden. 

Alle mål er generaliseringer, og der 

kan sagtens være afvigelser fra

person til person.



Ansigtets proportioner

næsefløj



Lektion 2: Bland din egen hudfarve
Her kan du se, hvordan du kan blande din egen hudfarve ved hjælp af:

● hvid: zinkhvid
● guld okker
● rød: Alizarin Grimson, ren rød
● blå: Ultramarin, indigo
● sort: paynes grey
● bland først gul, rød og blå
● du toner derefter farven mørkere med sort og lysere med hvid

●



● grund lærredet i et tyndt lag af en brændt ombre eller raw sienna.

Lektion 3: Sådan maler du - instruktion



Tynde pensler
Jeg bruger en syntetisk pensel "Old Holland 875, 

Golden Toray", som jeg har købt hos Aart de Voss i Århus. 

Den er meget tynd og spids.

Jeg køber dem helt ned i str. 1 og 2, som du kan se på fotoet.

Jeg har eksperimenteret en del med pensler, 

især fordi de ofte bliver hurtigt slidte. 

Jeg har fundet ud af, at det er de syntetiske, 

der holder længst. 

Når jeg handler hos Aart de Voss er det på deres hjemmeside: 

https://aartdevos.dk/maleri/pensler/syntetiske-pensler.html. 

Du kan sikkert få dem andre steder også.



● Vælg et foto af 
et ansigt set fra siden.

● Download det på din 
         computer

● eller print det.

  



Del lærredet og dit print op i felter





Lektion 4: Nu er du klar til at male øjne:

1. Tegn øjets form let op
2. Start med øjenlåget 

og med at male det mørke 
og ton det lysere udefter.

3. Mal pupilerne.
4. Mal det hvide i øjene
5. Mal tårelinjen
6. Mal øjnenes nederste kant
7. Mal øjevipper



Lektion 5: Næse
1. Næse:
2. Tegn næsens form let op
3. Mal næseryggen
4. Mal sidderne
5. Mal næsetippen
6. Mal næsefløjen



Lektion 6: Mund:
- Tegn mundens form
- Læg mærke til amorbuens form
- Start med at male overlæben mørk og derefter underlæben lysere.



Lektion 7: Ansigt 
Før du begynder:
Læg mærke til, hvor og hvordan lyset falder.

1. Mal ansigtet færdigt 



Lektion 8: Hår

Læg mærke til, hvordan lyset falder og danner lysreflekser på håret

Start med den mørke del af hårfarven

Mal derefter lyset og lysreflekser

Slut af med evt. at male nogle hårstrå



Lektion 9: Ekspressionistisk portræt
Inspireret af maleren Emil Nolde.



● Brug eventuelt teknikken fra månedens bonusgave til at lave baggrunden 
med.

● Tegn dit ansigt let op.

Se lektionen og så er du klar til at male.



 Q&A:
Du kan skrive til mig og stille spørgsmål til kurset, hvis der er noget, som du 

er i tvivl om eller har brug for hjælp til i forhold til kurset.

Skriv et opslag i min Facebook gruppe:

Q&A

https://www.facebook.com/groups/354871982078143/?epa=SEARCH_BOX

