
Lær at tegne



Materialeliste - lektion 1
Farveblyanter:
Forskellige blå, grønne og gulenuancer 

Fabrikat:
Cretacolor Karmina

Forhandler:
Bog og idé



Materialeliste - lektion 2 og 3

Farveblyanter:
Forskellige orange- og gulenuancer plus
1 brun og 1 olivengrøn.
 
Fabrikat:
Faber Castell - Polychromos

Forhandler:
https://aartdevos.dk/tegning-skrift/farveblyant.html

https://aartdevos.dk/tegning-skrift/farveblyant.html


Materialeliste - lektion 1, 2 og 3
Farveblyanter:
1 hvid, 1 sort og 1 olivengrøn.
 
Fabrikat:
Faber Castell - Polychromos

Forhandler:
https://aartdevos.dk/tegning-skrift/farveblyant.html

Viskelæder/knetgummi:

Fabrikat:
Koh i Noor

Forhandler:
https://aartdevos.dk/tegning-skrift/farveblyant.html

https://aartdevos.dk/tegning-skrift/farveblyant.html
https://aartdevos.dk/tegning-skrift/farveblyant.html


Lektion 1

David Hockney



Biografi
David Hockney blev født i Bradford i England i 1937. Han var ud af en børneflok på fem børn. Han blev uddannet på 
Royal College of Art. 

Allerede der tiltrak han sig opmærksomhed - og ikke kun p.g.a. sin kunst. Men også fordi han nægtede at skrive et essay til 
den afsluttende eksamen. Han ville udelukkende vurderes på sin kunst. Og sådan blev det. Akademiet ændrede deres 
eksamensregler, så Hockney fik sin eksamen.

I 1964 flytter han til Los Angeles. Og der bliver der også lagt mærke til

ham. Han begynder at male nogle malerier af svømmebassiner i det 

forholdsvise nye medie akryl.

Hockney regnes for en vigtig bidragyder til popkunstbevægelsen 

i 1960'erne. Og han bliver en af   de mest indflydelsesrige 

britiske kunstnere i det 20. århundrede. 



David Hockney - virkemidler

●  Forskellige skraveringer for himmel, jord, sten, 
træer m.m.











Opgave 1 - Tegn naturen
Gå ud i naturen og tegn.

Eller du kan evt. blive inspireret

af et foto som dette.

Du kan også finde fotos her og 

downloade dem her gratis:

Find fotos på Pixabay

https://pixabay.com/da/


● start med at tegne de horisontale linjer som f.ek. træer
● tegn derefter de vandrette linjer

● og tegn derefter de linjer, der går ind ad f.eks. en stil eller lign., hvis der er 
sådant. Linjerne skal mødes i et forsvindingspunkt.





Farveperspektiv

Gul, rød og orange - træder frem og skaber lys

Grøn, blå og violet - træder tilbage og giver skygge og dybde

Lyse farver -  træder frem’og skaber lys

Mørke farver - træder tilbage og giver skygge og dybde



Lektion 2



Stilleben 
Hollandsk maler Jan Davidsz. de Heem, (1606-1684), “Stilleben med en Roemer”.



Inspireret af de hollandske malere fra 1600-tallet
● I 1600-tallet i Holland udviklede der sig en borgerlig kultur, som også satte 

spor i malerkunsten.
● Borgerskabets kultur kunne direkte afspejles i stilleben maleriet, som blev 

meget populært at købe og at male.
● stilleben, nature morte, billede af opstillede genstande. Stilleben kendes siden 

antikken. 
● I senmiddelalderen ses opstillinger af fx blomster, frugter, glasvaser m.m. 



Opgave 2 - tegn en appelsin



1. Skær først et stykke skræl på appelsinen. Du skal fjerne noget af skrællen, 
således at du kan se selve “kødet” på appelsinen.

2. Læg appelsinen på en dug eller lign..
3. Når du begynder at tegne, så placer appelsinen lidt til højre for midten på 

papiret.
4. Mål derefter højde og bredde på appelsinen.
5. Tegn en lodret og vandret linje, så de møde i et kryds, der hvor appelsinen 

skal placeres på papiret. 
6. Marker appelsinens højde og bredde på linjerne. Den ene halvdele over 

krydset og den anden under.



Placering af appelsinen på papiret...



Proportioner
● hvordan man måler op og finder de rigtige størrelsesforhold

● find midten på langs og på tværs



Læg mærke til linjerne og skitser appelsinen op



Farvelæg appelsinen

● Start med at skitsere blomstens form på dit papir
● brug en enkelt farve til at tegne med

● gå i gang med at tegne
● start med de mørke toner

● mal skyggerne med mørke nuancer og grøn



Lektion 3 



Opgave 3 - Tegn en blomst 

● Start med at skitsere blomstens form på dit papir
● gå i gang med at tegne

● læg mærke til, hvor lyset kommer fra, og hvordan det falder på blomsten
● start med de mørke toner

● mal skyggerne med mørke nuancer og grøn



 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 til mig på kunstskolens hjemmeside i FORUM OG FÆLLESSKAB:

Feedback fra Ann-Lisbeth

https://sanvigs-kunstskole.dk/forums/forum/feedback-fra-ann-lisbeth/











