Lær at male online med Christina Christiansen
5 dage gratis* fra KreativAkrylmaling.dk
Nu kan du få en inspirerende introduktion til at male abstrakte mennesker og træer med akrylmaling på lærred.
*Det koster kun din mail at deltage. Når du er tilmeldt, får du 5 dages adgang og kan se hele processen fra start.

Sådan gør du – gå til

www.Kreativakrylmaling.dk/vandring

Tilmeld dig via mail

Tilføj cc@christinachristiansen.dk under dine e-mail kontakter

Dine 5 dage starter straks hold øje med mails
Kan benyttes én gang

Tip 1 – Afsæt tid i din kalender til at se den daglige mail. Tag dig en velfortjent pause, hvor du nyder dit kreative input.
Tip 2 – Inviter en god ven til at følges med dig, så I kan dele eventyret! Opgaven kræver ingen forudsætninger og kun
ganske lidt materiale. Bliv bedre til at slippe kontrollen, skrue op for malehumøret og lege dig frem til resultatet.
Tip 3 – Brug hvad du har af materialer, og tilpas projektet til lige præcis den tid du har. Du kan se hele opgaven den
første dag. Hvis det er der du har mest tid. Hellere lave 2 hurtige forsøg… end bilde dig selv ind du ikke har tid.

Materialer – brug hvad du har
Christina maler på et 40x40 lærred. Vælg et lærred i den størrelse du syntes er overskuelig. Du kan endda bruge pap
eller papir (f.eks. genbrugsbog) til at teste teknikkerne af på, hvis du ikke vil bruge et lærred.
Eksempler på genbrugspap (morgenmadsprodukter, bagsiden af en blok, o lign.)
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Farver – Hvis de skal ”ligne” Christinas
Christinas princip er altid BRUG HVAD DU HAR (og sving penslerne nu i dag). Du kan bruge hvilken som helst Rød,
Mørkeblå, Lysebrun, og Titaniums hvid. De vil altid give flotte resultater.
Farver

Christina bruger
(i mærket Golden)

Andre gode alternativer
Husk: Brug hvad du har!

Rød

Naphthol red light

Magenta, Crimson, Cadmium

Mørkeblå

Prussian Blue

Cyan blå+ sort, Utramarine Blå,
Phthalo blå, Paynes Grey

Lysebrun

Naples Yellow

Yellow Orche, Titan Buff, Raw
Sienna

Hvid

Titanium

Titanium,

Prøv med flere farver
Få farvesucces ved at vælge hvid, lys, mørk og måske én midt i mellem (eller bland en farve med hvid).

Sådan ser du videoerne
Når du er tilmeldt via din mail, og har bekræftet din tilmelding. Så modtager du videoer via links i din mail. De virker i
5 dage og du kan se foran på opgaven ved at ”hoppe frem” i menuen.

Hvis du har problemer med at finde mails er det sikkert fordi du har glemt at bekræfte din tilmelding – eller de er
endt i spammappen. Tilføj cc@christinachristiansen.dk under dine kontakter.
Skriv endelig til cc@christinachristiansen.dk ved spørgsmål.
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