






























































Neuvoja, miten kuvat ovat väritettävät.
Ei tarvitse monta väriä kuvien värittämiseen. Puna-

sella, keltasella ja sinisellä voi jo saada aikaan melkein mitä
tahansa. Kun sekottaa yhteen punasta ja kellasta, tulee siitä
punasenkellervätä eli oransin väristä. Sinisestä ja keltasesta
tulee viheriäistä, ja punasesta ja sinisestä punansinervätä eli
violettia. Jos ottaa vaan punasta ja pikkusen keltasta, tulee
sekotuksesta ihonväristä.

On parasta että ensin maalaa vaaleammilla väreillä ja
sitten tummemmilla.

Kun tahtoo maalata suuremman pinnan samalla värillä,
ei pidä päästää väriä kesken kuivamaan, sillä silloin paperi
tahraantuu. Etfei paperi tahraantuisi, voipi sitä hiukan kos-
tuttaa ennen kun ruvetaan maalaamaan.

Ei pidä ottaa liiaksi vettä pensseliin, sillä silloin paperi
pullistelee. Jos se nyt kuitenkin olisi pullistellut, nijn voipi
sen saada sileäksi siten, että kostuttaa sitä hiukan nurealta
puolelta esimerkiksi pesusienellä ja sitten käärii sen kuivan
ja puhtaan paperin väliin ja pyörittää sitä käsiensä välissä
siksi kunnes se kokonaan kuivaa.

On parempi käyttää muutamia hyviä värejä kuin useita
huonoja. Tietysti voipi myöskin maalata kuivilla liituväreillä.

Vaikkakin kuvain henkilöt tässä kirjassa ovat samat joka
sivulla, voipi ne maalata eri väreillä miten vaan mieli tekee,
tai myöskin jotenkin niinkuin mallikuvissa. Mutta kasvot
ja kädet ja paljaat jalat ovat tietysti maalattavat ihon värillä.

Kuvat voidaan ottaa irti kirjasta, sittenkun ne ovat
maalatut. Sopii ne myöskin piirustaa ikkunaa vastaan uu-
delle paperille ja taas maalata.

Några goda råd.
Man behöfver ej många färger, för att kolorera; irödt, gult och blått kan man göra nastan hvad som h

Af rödt och gult får man orange, af blått och gult får 1
grönt, af helt litet gult får man hudfärg, af rödt och 1
violet o. s. v.

Det är bäst att först måla med de ljusare och sedar
mörkare färgerna.

När man skall måla en större yta med samma \
bör man akta sig att låta färgen torka emellan, ty då
det fläckar.

Fläckar kunna också undvikas genom att först helt
fukta pappret.

Tag ej för mycket vatten i penseln, ty då bucklar
papperet.

Har det ändå bucklat sig, kan man få det slätt i
genom att fukta det helt litet på afvigsidan t. ex. med
svamp och sedän rulla det i händerna mellan torrt r
papper tills det torkar alldeles.

Det är bättre att ha några få goda färger än måi
dåliga.

Naturligtvis kan man också måla med torra kritor.
Ehuru figurerna i denna bok äro desamma på h

sida, kunna de för hvar gång målas med olika färger, e
behag eller ock ungefär som på modellplanscherna. I
derna kunna tagas lös ifrån boken och tecknas på nytt r
ett fönster på nytt papper och målas en gång tili.
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