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Buske og træer.       

Der er mange slags løvtræer, stamme og krone er meget forskellig på den alle. Hvis 

man er god til en bestemt slags træer, maler man ofte den samme slags træer i sine 

billeder.  

 

Træernes stammer. 

En træstamme er ikke som en pæl lige op og ned En stamme bliver tyndere opad. Hvis 

man er tæt på træet breder roden sig udad. (1.) Grenene er bredest inden ved 

stammen, og forgrener sig ud. (2) Grenene består af bugtede streger, der sættes 

små grene på der hvor grenen knækker.(3) Læg mærke til hvordan de store grene er 

hæfter på stammen. De kommer op som en del af stammen, og skrår opad. Stammen 

må ikke være for høj før grenene begynder. Grenene begynder ca. 1/3 oppe. (4) 

Grenene er Aldrig lige overfor hinanden eller er sat på siden af stammen. (5) 

 

 

Gå ud i en skov, og se hvor skæve stammerne ofte er. Læg mærke til hvordan de 

store grene er hæfter på stammen. Et træ der hælder lidt, giver liv i billedet.  

Jo højere oppe i træet, jo tyndere grene. 

Husk akvarel maling er ikke dækkende, så man kan ikke male løv, hvor stammen er 

malet.  
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Træets stamme og grene. 

 

1. Tegn 3 træer. 

2. Husk lysets retning når stammen males. 

3. Kom en mørk brun grå maling på stammens mørke side. Evt. Payns og Brændt 

sienna. Mal i Lodret retning. 

4. Dernæst maler man resten af stammen med det resterende farve (evt. 

blandet med lidt vand )  

5. Så får man en naturlig stamme, med nuancer fra mørk imod lys. 

 

 

 

Opgave 13 (Tegn og mal 3 træer) Kopiark 
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Træernes blade. 

De fleste løvtræers blade er som oftest i puder, nogle næsten ovale andre mere 

runde, men se på træer i naturen, eller i haven, så kan du selv få ide om det.  

Puderne males eventuel med svamp.  

 

Tænk lyset ind. De øverste farver og farverne imod lyset skal være lysegrønne. 

Citron Gul og Ultramarin er en god blanding. Gør farven mørkere med mere Ultra 

Marin, og mal skygger nederst i løvet og ind imod stammen, hvor der er mørkest.  

Tag pude for pude, og lad gerne papiret kunne ses indimellem. 

Husk at øve på et stykke papir ved siden af, og prøv farven af, inden den kommer på 

billedet. 

 

  
Pensel Svamp 

             

Træernes blade males som puder 

1. Bland Citron Gul og Ultramarin eller brug dit farveskema til at vælge en farve. 

2. Brug svamp til at duppe puder af blade på træet. 

3. Afprøv farven og teknikken på et stykke papir ved siden af. 

4. Når du har fundet den rette måde og farve males der på billedet. 

5. Bland lidt Ultra marin i farven og mal skygger ind mod stammen og nederst i 

løvet. 

6. Lad papiret skinne igennem bladene. Så de ikke bliver for massive. 

 

 

Opgave 14 (Løv på træer) kopiark  


