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BESKRIVNING

"Boken, som har enkla steg-för-steg-övningar med fina, informativa bilder i färg, känns fräsch och
modern... Du lär dig måla akvarell med enkla och tydliga instruktioner"Bibliotekstjänst, Britt
ForssmedPlocka upp penseln så sätter vi igång! Att måla akvarell är trendigare än någonsin, och med
Modern akvarell får nybörjaren en gui de till att måla akvarell med enkla och tydliga instruktioner. Boken
presenterar de viktigaste verktygen, grundläggande penseldrag, nybörjar målning och
färgblandningstekniker, samt enkla instruktioner som visar hur du kan måla allt från former och mönster
till blommor och abstrakta landskap. Det är bara att plocka upp penseln och sätta igång! Du kommer att få
de nycklar som snart gör att du förmodligen till din egen förvåning ritar både fina rosor, buskar, interiörer
och landskap. Motiv som stora, flikiga monsterablad blandas med kaktusar, stjärnhimlen, moderna möbler,
drömsk skog och snirkliga bokstäver här finns det mesta för den som vill måla modernt med akvarell!
Innehåll:Komma igångUtforska färgerMarkeringar och penseldragFormer &
mönsterMaskeringsteknikerMåla växterMåla djur, landskap & merKristin Van Leuven är akvarellkonstnär
och mest känd för sin lediga stil och moderna inställ ning till målning. Akvarellmålning blev hennes
favorit eftersom det är så oförutsägbart. Hon inspireras av naturen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kall Blå Hand Dras Akvarell Rektangulär Ram Bakgrundsstruktur Med ...

Pris: 159 kr. Kartonnage, 2017. Finns i lager. Köp Akvarell : vattendansen och det intuitiva måleriet av
Johan Ramberg på Bokus.com. Boken har 7 st läsarrecensioner.

Konst.se - unik konst av svenska konstnärer

Gör en bra affär på Modern akvarell (Inbunden, 2018) Lägst pris just nu 163 kr bland 8 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Akvarellmålning utan kunskaper | handikapptips

Modern akvarell, 2018, Kristin van Leuven, ISBN: 9789174692204 Säljs av Adlibris, Bokus och
CDON.com ...
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MODERN AKVARELL

https://www.bo-fi.club/?p=MODERN%20AKVARELL&ln=se
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