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5 tips 
förbättra din målning

# 1 
Ge din tavla en chans
Om du har en pågående målning som du inte tycker om eller som
kanske hamnat i ett ful-lager - ta en ordentlig titt på den. Vad är det
egentligen som du inte tycker om? Ofta är vi snabba med att döma
ut hela när det egentligen bara är specifika saker som inte funkar i
helheten. Definiera larvigt noggrant vad det är du tycker om och vad
det är du inte tycker om. Och måla över det du inte tycker om med
det du faktiskt tycker om. Det kan vara en färg, form eller mönster.
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# 2
Undvik mitten
Ta ett par steg ifrån din tavla och se vart saker och ting ligger
placerade. Finns något i mitten? Om ja, fundera på om det verkligen
behöver vara just där. Oftast är det som ligger i mitten lite småtrist
att titta på och det gör sig oftast mycket bättre lite utåt sidorna. Se
om du vill förminska, förstora eller förflytta det du har i mitten. 

# 3
Städa upp dina färger
Är färgerna i din tavla rena? Känns de klara och fräscha eller har det
råkat blandats i någon annan nyans eller har det stänkt en annan
färg i? Den här lilla detaljen gör oftast att tavlan tappar lyster och
känns lite smutsig. Se o du vill lägga ett tunt lager ny färg ovanpå
det smutsiga området och se vilken skillnad det gör.

# 4
Avsluta med lack
När din tavla är klar finns det ett superenkelt sätt att pigga till den
lite extra och ge dina färger ännu mer lyster. Låt färgen torka helt
och lägg ett avslutande lager lack/fernissa för akrylmålningar.
Dessa finns i båda matt, halvblank och blank beroende på vilken
finish du vill ha. Du kan välja att pensla på eller köpa lacken i en
smidig sprayburk. 

# 5
Rama in 
Om du målat på papper tipsar jag dig om att ge din tavla lite extra
uppmärksamhet genom att rama in den. Ramen kan vara enkel och
tipset är att välja en större storlek och en passpartou. Det får din
målning att framhävas mycket bättre och kan få vilken tavla som
helst att kännas helt klar. Målar du på en canvasduk tipsar jag om att
hänga den på en vägg med mycket plats runtomkring för att den
verkligen ska synas. Bort från staffli och upp på vägg så får du
samma effekt som ramen ger. 


