Teckna Porträtt
Presentation

Material :Teckningspapper , blyerts pennor, kol , krita ,akvarellpenna ,grafitpenna
Sudda (så lite som möjligt. )

Porträtt av dej , porträtt av en vän
1.Uppvärmningsövningar
Teckna av en vän mittemot dej. Teckna utan att lyfta pennan från papperet.
Om du ska flytta pennan till ett nytt ställe på papperet så lyft inte pennan utan låt
blyertssträck gå över hela som du vill.
Byt av med varandra så teckna ca 3 - 5 min eller mer på varje bild .
2.Teckna med Vänsterhand Övning på samma sätt i hela gruppen.
3.Teckna Anatomi övning .Hur tecknar man proportioner och form på huvud och
ansikte.
Man kan dela in ansiktets form i proportioner, mäta för att hitta var näsan sitter i
förhållande till ögonen , hur bred munnen är, var öronen sitter i förhållande till ögon
och näsa o.s.v
För att teckna var ögonen sitter kan man försöka med att teckna med en linje var
mitten av ansiktet är , där kan man teckna ögonen. Öron börjar vid ögonbrynen och
ner till näsan, nästippen.Munnen räcker ungefär till där pupiller sitter.lite bredare.
Näsan är bred till ögonvrån om man ser på ansiktet rakt framifrån. Om man delar upp
ansiktet från hårfästet till hakan i 3 delar som är lika stora kan man lättare hitta hur
man tecknar proportioner.
Öva och teckna ,sudda så lite som möjligt ,teckna hellre med fler drag med pennan.
4.Teckna en rund form först teckna sedan formen på huvudet med fri hand , mät inte.
Teckna genom att titta på den som du tecknar prova syfta med pennan så du tecknar
mer på fri hand.
5.Teckna porträtt ,i profil
6.Jobba mer med några av de teckningarna
Eﬀekter ,ljus, skuggor, form,och karaktär
7.Teckna ett självporträtt

Måla ett porträtt
(Material:akrylfärg,dukpannå,akvarellpennor,grafitpenna akvarell )
1.Vi målar ett porträtt. Välj någon av de porträtt som visade från bildvisning, vilken
föredrog du? Ta med och använd någon av de tecknade porträtt och måla med den
tecknade bilden som förlaga.
2.Använd färg och form hela färgytor,vilken karaktär vill du ha i ditt porträtt.
Måla Ljus och skuggor i din bild.
3.Använd två färger i din bild.
Du kan också välja att måla från något du valt , ett porträtt av någon du vill porträttera.

