Lær dig anderledes dukkemageri - en gratis instruktion

Materialelisten til én engel
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2 træperler mindst to cm i diameter
1 spisepind, 1 tandstikker, evt modellerpinde eller en hæklenål
1 lille pakke selvhærdende ler
1 lysmanchet ca 20 cm i diameter
1 prisme, hvilken form som helst
Akrylfarver, jeg har brugt lys beige, turkis og sort
Oliekridt rød
en pensel ca 0,5 - 1 cm bred og 1 meget smal til kontur
alm ståltråd og en bidetang
et stykke silkebånd ca 20 cm
en lille skål til vand
en kuglepen eller tusch
en side fra en gammel bog (til vingerne)
kontaktlim
lidt fint sandpapir

Det meste kan du finde i en hobbyforretning, men både Tiger og Søstrene Grene har
ofte en del materialer, så kig først der da det oftest er billigere.
Jeg fandt min prisme, en gammel bog og lysmanchet i en secondhand butik. I stedet for
lysmanchet kan du bruge et alm stykke stof eller blonde. Klip det enten rundt eller lad
det være firkantet, det er en smagssag.
Farven er ikke vigtig på den selvhærdende ler for du skal alligevel male over. Den ler
jeg selv bruger i videoen hedder Darwi.
Du behøver ikke købe nogen modellerpind lige nu. En lille tandstikker, en hæklenål eller
en spidset blyant kan fint bruges. Køber du modellerpinde så køb dem så små som
muligt. Bliver du hooked på dukkemageriet så får du brug for nogle mere specielle pinde
og det kan vi tale om til den tid.
Ang akryl farverne er Søstrene Grene eller Tigers farver helt fine. Den eneste ulempe
kan være at du er nødt til at farve i flere lag i forhold til en dyrer akrylfarve.
Men til en start er det okay synes jeg.
Jeg bruger selv mærkerne Galeria og Golden akrylics i min lille video.

