1. PanPastel gør det lettere for dig at påføre farve på et større
område. Du bruger en af de store svampe - en Big Oval eller
Angle Slice og sammenlignet med et almindeligt pastelkridt
giver dette meget mindre støv.

2. Brug svampenes større flade områder eller kanter til at skabe
forskellige stregbredder.

3. Du kan rengøre dine Sofft Tools ved blot at tørre de små
hættesvampe på et stykke tørt køkkenrulle. På den måde kan du
benytte det samme “redskab” til mange forskellige farver.
Godt tip: Når du tørrer din kniv/med hættesvamp af bevæg den da
fra side til side - på den måde undgår du at trække hætten af kniven.

4. Du kan blande farver, fuldstændig som med maling, for at
skabe mellemliggende toner.
(Her gælder de traditionelle regler for blanding af farver).
Godt tip: Skulle en af farveskålenes overflade blive “snavset” med
en af de andre farver, kan du bruge en ren svamp eller et stykke
køkkenrulle til at tørre det af.

5. Påfør to farver på samme svamp.
Godt tip: Påfør den lyseste farve først.

6. Du kan fjerne farve med et hvilket som helst viskelæder.

Andet nyttigt værktøj:
- Køkkenrulle - til rengøring af Sofft Tools.
- Vådservietter
- Forskellige typer malegrunde: F.eks. papir eller lærred.
- Viskelæder eller knetgummi.

Kontakt os for yderligere information:
JBF Art
JBF-Art.dk
+45 86220366
Besøg PanPastel.com og se videoer, billeder og yderligere info
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GRUNDLÆGGENDE TEKNIKKER

GODE TIPS:
- For at undgå pigmentstøv bør du kun gnide svampen i farven 1 - 3 gange.
Flere gange giver mere støv.
- Brug ikke for mange kræfter når du påfører knivene farve - på den måde
slider du ikke for meget på svampene (det samme gælder ved rengøring).
- Hvis du ønsker at påføre farverne vand, skal vandet tilsættes 25-50% sprit
for det bedste resultat. PanPastel påføres tørt på malegrunden hvorefter man
kan arbejde videre med farven med en våd pensel. DU MÅ IKKE PUTTE VAND
DIREKTE I FARVESKÅLEN!
- Børst evt. farvestøv væk fra skålene inden du skruer låget på og afslutter.

