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BEMALING AF RUNDMASSIVE FIGURER 

Inden man begynder at male skal man sørge for at have alle 
sine remedier parat - pensler, maling med tilhørende type 
fortynder, en palet, eventuelt aluminium-folie og køkken
rulle eller nogle stykker forvasket lærredsstof, der suger 
godt. 

Kontroller derefter at figuren er helt ren. Vask den even
tuelt i fortynder, så alt fedt og støv fjernes. 
Det kan være meget trættende at holde en relativ tung mo
delfigur imellem fingrene i længere tid mens man maler. 
Det kan derfor være praktisk at fastgøre den til en klods 
eller ligefrem lave en holder, som er bekvem at holde på 
og som er let at stille fra sig. Figuren kan enten limes 
fast til denne holder, eller man kan lave en clips, der 
klemmer sammen om fodpladen. 

Når figuren er gjort ren og anbragt på male-holderen, på
føres et lag hvidligt, halvmat maling, der skal have lov 
til at tørre godt. Denne grunder giver ikke alene farverne 
noget at hænge fast i, men vil også gøre de efterfølgende 
malingslag klarere. 

Under bemalingen af figuren skal mRn påføre de enkelte far
ver i den samme rækkefølge som de pågældende beklædnings
genstande og udrustningsstykker tages på. Mal ansigt og 
hænder først, mal derefter skjorten inden De går igang med 
jakken. Mal altid den beklædningsgenstand, der overlapper 
en anden, sidst. Derved får man en klar, skarp linie ved 
overlapningen. 
Mal altid de store flader inden De går igang med detaljerne, 
som ansigtsudtryk, udrustning, lidser og knapper. 
Det alvorligste problem for begynderen er næsten altid be
malingen af figurens ansigt. De første figurer bliver næ
sten altid skeløjede, med lyserøde kinder og med en mund, 
som havde de fået et sabelhug tværs over ansigtet. En af 
årsagerne hertil er, at farver på meget små objekter har 
en evne til at intensiveres. Rødt bliver meget rødere, 
mørkeblåt bliver næsten sort og sort bliver virkelig sort, 
og sådan gælder det faktisk for alle farver. 
Intet menneske har læber så røde som den maling, der kom
mer lige ud af dåsen, medmindre han bløder. Øjnene ser ofte 
vanvittige ud fordi maleren ikke har gjort sig den ulejlig
hed at undersøge, hvordan øjne virkeligt ser ud. Se godt 
efter på portrætter malet af professionelle kunstnere eller 
se Dem selv i spejlet. Bemærk at øjenlåget uanset om De ser 
lige frem eller til siden, dækker en del af iris. Prøv så 
at spærre øjnene op. Det er nøjagtig sådan en figurs øjne 
ikke skal se ud. 










