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tegning er for alle. Alle kan lære at tegne, og alle, der 
kan tegne, kan altid lære at tegne bedre. I en verden 
med elektroniske billeder giver tegneprocessen os et 
værdifuldt øjeblik til at se på en anden person og reagere 
på vedkommende med streger på en taktil overflade. 
selvom nogle mennesker har lettere ved at lære at tegne 
end andre, så er evnen til at tegne ikke noget, man er 
født med, det er en færdighed, som kan læres ligesom at 
spille på et musikinstrument eller tale et sprog. 

tegn mennesker
Vi tegner motiver, der engagerer os, og vi finder 
mennesker fascinerende. tilskyndelsen til at tegne os selv 
og hinanden går forud for skrivning. Fra pyramidernes og 
hulernes vægge til store tænkeres notesbøger og store 
maleres lærreder er den menneskelige figur det mest 
holdbare motiv. Denne bog er en praktisk anvisning på at 
tegne mennesker, og den fokuserer på de fundamentale 
færdigheder, som er nødvendige for at lave en hurtig 
skitse fra det virkelige liv eller en længere studie af en 
model. Hensigten er ikke at give dig skabeloner til 
forskellige skikkelser og stillinger men at give dig den 
instruktion, du har brug for, for at begynde virkelig at se 
på andre mennesker og simplificere den menneskelige 
forms kompleksitet til klare, præcise streger. At lære at 
tegne er en færdighed for livet, og når du kan tegne den 
menneskelige skikkelse, er ethvert andet emne simpelt i 
sammenligning!

Hvorfor tegne?
måske tegner du som en hobby for at glæde dig selv eller 
som en måde at imponere dine venner med en god 
færdighed. måske tegner du for at kommunikere ideer på 
dit arbejde indenfor alt fra tømrer til web design. Hvad 
din grund end er for at tegne, vil du opdage, at jo mere 
du tegner og jo bedre du bliver, jo mere vil du forstå, at 
det handler ikke bare om at lave et billede på et stykke 
papir, men at se verden på en anden måde. kunstnerens 
øje ser det vidunderlige i det kedelige. 
 

Introduktion 
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tegningens sprog
tegning er en slags visuelt sprog, en måde at beskrive 
den observerede verden på med et vokabularium af linje 
og tone. Ligesom et talt sprog har tegning en vis 
grammatik og struktur, der kan læres, udvikles og bruges 
på de figurer, du ønsker at tegne. Denne bog er en 
guidebog, der giver dig nogle simple visuelle sætninger, 
som du kan kommunikere en figurs fundamentale 
elementer med. gennem øvelse og regelmæssig tegning 
kan du udvikle et bredere spillerum og en personlig stil. 
med tiden kan dine streger blive poetiske, udtryksfulde, 
og du bliver mere flydende i dit udtryk, i din visuelle 
beskrivelse af, hvad du ser. 

Starten
som børn tegner og maler vi alle, men som teenagere kan 
vi blive så generte ved at tegne, at vi som voksne har fået 
snakket os selv helt væk fra det. Vi kan alle tage 
tegnefærdigheden tilbage. I starten når du lærer at 
tegne, føler du dig måske klodset, din blyant snubler over 
stregerne, som din tunge måske snubler over ordene på et  
nyt fremmed sprog. Der er ikke sådan, at nogen finder 
tegning let og andre finder det svært. Alle kæmper i 
starten. Den frustration, der kan ledsage tegning, er en del 
af opdagelses processen. Den ansporer dig til at forsøge, 
være nysgerrig og se grundigere på dit motiv. Uden en 
vis kamp vil du ikke lære noget, så vær overbærende 
med dig selv og bliv ved. 
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15 minutters figur
Hensigten med denne bog er at give dig praktiske råd, 
som du umiddelbart kan bruge. Der er ikke nogen rigtige 
og forkerte måder at tegne på, men der er bedre eller 
dårligere måder at udføre bestemte slags tegninger på. 
For at lave en sikker repræsentativ skitse af en anden 
person, skal du være god til at observere og lave klare, 
præcise skitser. når du har lært det, vil det have uendelig 
mange anvendelses muligheder.

Hvorfor 15 minutter?
Det tager tid at lære at tegne godt, men det behøver ikke 
at tage lang tid at få fat i de grundlæggende 
færdigheder. gode tegninger er ikke altid dem, du har 
brugt masser af tid på. nogle af de bedste tegninger er 
hurtige, energiske studier, der fanger følelsen hos motivet i 
et par få velplacerede linier. Denne bog fokuserer på 
tegneres nøglefærdigheder, som alle kan bringes i spil i 
en femten minutters tegning. et kvarter er alt, hvad du 
behøver for at lave en kompetent, engageret skitse af en 
simpel skikkelse, og ved at øve dig i studier af denne 
længde, vil du opbygge færdigheder, som gør dig i stand 
til at lave hurtige, korte skitser eller længerevarende, 
mere avancerede tegninger. når det er sagt, så arbejder 
vi alle i forskelligt tempo. Det vigtige er ikke, hvor lang tid 
det tager dig at lave en tegning, men hvor meget du 
lærer af processen med at lave den. 

Find tid til at lære
starter du fra bunden har du spidset mange blyanter til 
stumper, før du begynder at være tilfreds med dine 
tegninger. tegning kræver nysgerrighed og flid. Det er en 
personlig og uendelig rejse kun begrænset af den tid, du 
har til det og af din entusiasme for aktiviteten. Bruger du 
blot fem minutter på at tegne hver dag, vil du gøre 
betydelige fremskridt efter nogle få uger. Find tid til at 
tegne tre timer om ugen, og efter et år kan du lave ting, 
du ikke havde troet muligt. et år er ikke lang tid! Du 
holder aldrig op med at lære at tegne, så nyd processen 
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og accepter at dine tegninger ikke altid bliver, som du 
havde håbet. Du er nødt til at lave en masse dårlige 
tegninger, før du får en god.  

Sådan bruger du denne bog
Denne bog er ment som en ledsager i læreprocessen. Den 
skal ikke lære dig at tegne, men mere hjælpe dig med at 
lære dig selv at tegne. Her er indholdet i de følgende 
kapitler.

kapItel 2: Hvad Skal du bruge? 

Dette kapitel handler om tegnematerialer til at tegne med 
og de praktiske forhold omkring at tegne en model i det 
virkelige liv og fra fotos. Føler du dig allerede tryg ved de 
tegneredskaber, du bruger, og ved hvem dit motiv er, så 
spring bare dette kapitel over.

kapItel 3: om tegnIng 

Dette kapitel forklarer tegneteorien, som denne bog 
bygger på. Det kan være nyttigt at vende tilbage til 
dette, når du har udført praktisk tegning. Læs Holdninger 
og teknik for at få den første indsigt i tegneprocessen.

kapItel 4: opbyg FærdIgHeder

Ligesom musikere øver skalaer har selv erfarne tegnere 
brug for at træne deres grundlæggende færdigheder. 
Dette kapitel er fuld af øvelser, så du kan komme igang 
med at tegne og træne nøglefærdigheder, når du har fået 
mere erfaring. I slutningen af kapitlet er teknikken i 
hovedøvelsen forklaret. 

kapItel 5: 15 mInutterS FIgur

Dette taler for sig selv: en øvelse skridt for skridt, der leder 
dig gennem tegningen af en påklædt figur. 

kapItel 6: gå I detaljer

Dette kapitel har fokus på vanskelige områder på den 
menneskelige skikkelse. Hop ud og ind af kapitlet for at 
løse problemer i dine tegninger.
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Dine tegnematerialer

Tegning er en sanselig proces, og materialerne til at lave en 
tegning er afgørende for, om den bliver vellykket. En 
veludført tegning lavet med ringe redskaber på det forkerte 
papir er bare ikke en god tegning. Den teknik, der beskrives 
i denne bog, kan som regel bruges med alle tegneredskaber. 
Du vil erfare, at du skal tilpasse fremgangsmåden til de 
forskellige materialer, du tegner på.
Start altid simpelt. Almindelig blyant og kul er fast 
bestanddel til tegning, fordi de er så alsidige. Med tiden 
finder du de bedste redskaber - der er et stort udvalg. 
Eksperimenter med forskellige tegneredskaber og papirtyper, 
før du lægger dig fast på en bestemt kombination. Når du 
har fundet noget, der fungerer godt for dig, bliv kræsen og 
accepter kun det ideelle, men vær samtidig ikke bange for 
at blive ved med at prøve nyt og eksperimentere. De 
følgende sider rummer flere detaljer om grundlæggende 
tegnematerialer.  

Vælg dit udstyr
Vil du starte med det samme, så er der her en god 
grundlæggende udstyrsliste. Det er det, jeg har brugt til at 
tegne med i denne bog:
HB, 2B og 5B blyanter til et bredt tone spekter
En god blyantspidser
Et plastik viskelæder skåret midt over for at få en skarp kant
Elfenbensfarvet tegnepapir (140 gr) sat fast på et tegnebræt 
eller en tegneblok med samme papir.
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Papir
Du skal bruge papir, der passer til dine tegneredskaber. 
Tonen, farven og overfladestrukturen har virkelig 
betydning for, hvordan din skitse fremtræder.

T y P E  PA P i R

Tungt, god kvalitet tegnepapir (karduspapir for eksempel) 
er ideelt at tegne på.  Akvarelpapir er absorberende, ofte 
med struktur og er godt til våde former eller en tegnestil, 
der kræver grov struktur. Tegnepapir bør være syrefrit, 
have lang levetid og modstandsdygtig overfor 
misfarvning. Almindeligt avispapir kan bruges for at 
økonomisere, men vil efterhånden blive misfarvet. 

FA R V E  o G  T o n E

Bleget hvidt papir er det mest almindelige, men off-white, 
elfenbenshvidt eller brungult er bedst at tegne på. Det vil 
vise skitser mere sympatisk og kan løftes med hvidt. Du 
kan også bruge farvet papir, men hvis du gør, prøv 
hvordan dit tegneredskab virker på det først.

V æ G T

Papirs vægt måles i gram per kvadratmeter, g/m2. Papir 
mellem 100-200 g/m2 er godt at tegne på. Papirets vægt 
påvirker følelsen af stregen på siden, selvom vægten ikke 
altid er ensbetydende med kvalitet - for eksempel kan du 
få meget let kinesisk og japansk papir af høj kvalitet til 
særlige opgaver. 

S T ø R R E L S E

Når du vælger størrelsen på det papir, du vil tegne på, 
tænk praktisk. Små skitsebøger er praktiske at tage med 
ud, mens et staffeli vil give dig mulighed for et stort 
format. Tænk også på hvilken slags skitse, du vil lave. Et 
lille format lægger op til små streger fra fingrene og 
håndleddet, der hurtigt kan klares, mens et større papir 
opmuntrer til fejende streger fra skulder og albue. 
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Tegnebræt 
Du skal bruge en plan overflade til at lægge papiret på, 
ideelt noget som du kan holde i en vinkel og tage med 
rundt, når du skal lave skitser. En let plade, lidt større end 
dit papir er god. Klemmer, clips eller afdækningstape kan 
holde papiret på plads. Hvis papirets plan er vendt mod 
dit ansigt, er det nemmere for dig direkte at sammenligne 
papir og model. 
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At tegne på et staffeli kan gøre det lettere at lave en 
observerende tegning, selvom det kan give dig smerter i 
armen, hvis du ikke er vant til det! Ved at arbejde fladt på 
et bord forøger du risikoen for forvrængning i tegningen, 
og du kan overbelaste din ryg og nakke.  




