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Denne bog er for enhver, som har betragtet en anden 
person og følt tilskyndelse til at indfange dennes portræt 
på et stykke papir, eller enhver som har set på et portræt 
og misundt tegnerne deres forståelse af det menneskelige 
ansigt. enhver kan lære at tegne og enhver, der allerede 
er startet på at tegne, kan lære at tegne bedre.

Hvorfor tegne ansigter? 
intet fascinerer os mere end andre mennesker. vi tørster 
efter kommunikation og forbindelse med andre. i en 
verden fuld af elektroniske billeder giver tegneprocessen 
os værdifulde øjeblikke til at sidde med en anden person 
og skabe et response på vedkommende med streger på 
en sanselig overflade, umiddelbart og råt. vi er den 
klogeste skabning og vores ønske om indlevelse i 
medmennesker gennem deres blikke og mimik gør os 
overraskende gode til at fange de fine detaljer i 
menneskelige proportioner. hvordan kan man bedre 
dyrke denne evne end at lære at oversætte, hvad vi ser, 
til tegninger.

tegningens sprog
evnen til at tegne beskrives ofte som et talent, men det er 
bedre at kalde det en færdighed. tegning er et 
håndværk, der kan læres som alle andre. Det er mere 
som et sprog, en måde at beskrive verden visuelt med et 
vokabularium af linjer og tone. som et talt sprog har det 
en bestemt grammatik eller struktur, der kan læres. Denne 
bog er en guidebog, der giver dig nogle simple visuelle 
“udtryk” til at kommunikere fundamentale ideer med. 
gennem øvelse, erfaring og regelmæssig tegning kan du 
udvikle et bredere udvalg af udtryk. Med tiden kan dine 
streger blive poetiske, maleriske og mere flydende i din 
visuelle beskrivelse af, hvad du ser. Ligesom at lære et 
verbalt sprog gør dig i stand til lettere at lytte til sproget, 
så vil det at lære at tegne, få dig til at se den visuelle 
verden klarere. 

introduktion
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Begynd
når du starter, vil du være klodset, din blyant vil snuble 
over linjerne, som din tunge måske i starten vil snuble i 
fremmede sprogs sætninger. Der er ikke sådan, at nogen 
finder tegning let, mens andre finder det svært - alle 
kæmper med det. nogle elsker kampen og arbejder sig 
gennem den, mens andre giver op. frustrationen og 
forvirringen, der følger med at lære at tegne, er en del af 
processen. De opmuntrer dig til at søge og være 
nysgerrig. Uden en kamp vil der ikke finde nogen læring 
sted. ved at tegne og lære at se kan du åbne døren til en 
helt ny måde at se verden på. teksturer, overflader og 
lysets spil bliver endeløst engagerende og kan fastholde 
din opmærksomhed i timer, mens du prøver at fastholde 
det som streger. 

før du begynder på denne bog er det værd at læse 
de følgende få sider, da de er en introduktion   
til at tegne og en nøgle til brug af bogen. hav det sjovt!
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Denne bog vil give dig de redskaber, du har brug for til at 
tegne et pænt portræt på omkring femten minutter, ved 
at levere nogle praktiske strategier for tegning, der kan 
tilpasses dine behov. tegne læreprocessen kan være 
meget forskellig og er en personlig rejse. Der er mange 
måder at håndtere den visuelle verdens problemer på et 
stykke papir. Der er ingen faste regler i denne bog, og 
instruktionen er ikke dogmatisk ment, men den rummer 
velformulerede, praktiske råd baseret på undervisning af 
hundredvis af studerende.

Hvorfor femten minutter?
et kvarter er en fornuftig tid for en model at sidde stille, og 
en begynder, der arbejder hurtigt, vil have tid nok til at 
nedfælde ansigtets træk og hovedets struktur med plads 
til et par fejl og rettelser. fordelen ved et femten minutters 
portræt frem for et billede over længere tid er, at det går 
så hurtigt, så det fanger noget liv i modellens ansigt. 
tidsgrænsen forhindrer modellen i at blive rastløs, og du 
lærer af tegne levende, charmerende portrætter. Det 
vigtige er ikke, hvor lang tid det tager dig at lave din 
tegning, men hvor meget du lærer af at lave den. 

Sådan bruger du denne bog
Denne bog er opdelt i kapitler, der forklarer holdninger og 
teknik indenfor tegning sammen med praktiske øvelser.

Kapitel 1:  introduktion - råd om hvordan du gør dig klar 
til øvelser med information om grundlæggende 
tegneredskaber, og om hvordan du finder 
motiver.  

Kapitel 2:  Lær at tegne - en nyttig introduktion til tegning 
i almindelighed, der forklarer teknikken som 
bruges i senere kapitler og i øvelser, der ikke 
behøver en model.

Kapitel 3:  Den grundlæggende portrætskitse - øvelser der 
giver dig grundlaget for et mere udviklet 
portræt. Du skal bruge en model at arbejde ud 
fra for at få mest muligt ud af dette kapitel.
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et ansigt på 15 minutter
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Kapitel 4:  Den udviklede portrætskitse - øvelser i særlige 
træk og dele af ansigtet.  

Kapitel 5:  gå videre med din tegning - her får du hjælp 
til at løse visuelle problemer.

Jo mere du øver og jo mere du tegner, jo mere spiller din 
hånd sammen med dit øje. Denne bog giver dig 
simpelthen en metode til at se og lave streger som 
response på ansigter. Bogen er en ledsager på læringens 
vej, så far ikke vild - brug den som en guidebog og find 
folk at tegne! 
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for at begynde at tegne ansigter skal du bruge tre ting: 
noget at tegne på (en god kvalitet papir), noget at tegne 
med (blyant, blyantspidser og viskelæder) og et ansigt at 
tegne (dig selv eller en model). her er nogle vink til, 
hvordan du kan finde nogen til at sidde model for dig.  

tegning fra det virkelige liv
tegning er en måde at fange essensen af et motiv på et 
stykke papir, og jo færre barrierer du har i forhold til din 
model, jo bedre. Med fotografier så dominerende i vores 
verden, er det meget let at afbilde en person, men 
tegning bliver ved med at være en stor udfordring, sådan 
som det altid har været. at tegne fra et foto er noget helt 
andet end at tegne fra det virkelige liv. fotoet afskærer 
dig fra modellen, og gør tegningen til en monolog af 
streger, fremfor en kommunikation mellem model og 
tegner. når du tegner fra et foto, vil du ofte blot kopiere - 
fra et 2D billede til et andet - men når du arbejder med 
udgangspunkt i det virkelige liv, tegner du virkeligt og 
oversætter noget i 3D til noget i 2D. Denne bog 
beskæftiger sig med tegning fra det virkelige liv og for at 
få mest muligt ud af den, er du nødt til at finde nogen til 
sidde stille og være din model. 

du skal have en model
til dine første tegninger skal du bruge nogen, som ikke 
har noget imod et par mindre smigrende billeder! her er 
nogle ideer til at finde folk at tegne:
•	 	Prøv	at	følge	et	croquis	hold.	Selvom	det	ikke	er	din	

plan at studere nøgne figurer, så kan du koncentrere 
dig om portrætter, og du får lejlighed til at se andres 
arbejder og dele ideer med dem. 

•	 	Lær	at	tegne	sammen	med	andre.	I	kan	skiftes	til	at	
sidde model for hinanden til portrætter. i kan hjælpe 
hinanden med at gøre fremskridt og dele tips og nye 
indsigter. ved at sidde model til et portræt, vil du også 
lære at leve dig ind i dine modellers situation. 

•	 	Find	en	ven	eller	et	familiemedlem,	som	ikke	har	noget	
imod at sidde model til et par få portrætter. Jo mere du 
tegner en person, jo bedre kommer du til at kende 

Modellen
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vedkommendes ansigt, så hvis du kan arrangere en 
regelmæssig modelsidning, så meget desto bedre. 

•	 	Træn	at	tegne	folk	i	toget	eller	på	cafeer,	eller	hvor	som	
helst de sidder stille, og hvor du kan tegne dem 
hemmeligt. Det er ofte en god måde til at få dine skitser 
til at være løse og legende.

•	 	Hvis	du	ikke	kan	finde	nogen	til	at	sidde	for	dig,	eller	du	
vil træne, inden du slipper din tegnekunst løs på 
verden, så prøv et par selvportrætter i et spejl.

Sådan tegner du efter en model
selv når det er en meget venlig og uformel modelsidning, 
er der et par få ting, man altid bør huske, især når man 
bruger uerfarne modeller. 
•	 	Vær	ærlig	overfor	modellen	om,	hvad	niveau	din	

modeltegning er på. Du vil så føle dig bedre tilpas og 
tegne mere afslappet, og tegningen bliver mere 
energisk og interessant. 

•	 	Sæt	en	tidsgrænse	for	sessionen,	en	time	er	realistisk.	
•	 	Lad	modellen	sætte	sig	og	snak	nogle	minutter	uden	at	

tegne. fortæl om dit tegnearbejde, og at du har brug 
for, at modellen sidder stille, men at vedkommende kan 
slappe af og finde en stilling, der er behagelig. 

•	 	Når	du	er	klar	til	at	begynde,	giv	din	model	et	sted	at	
se hen. Det hjælper dem med at holde hovedet i ro. Du 
kan endda bede dem om at læse en bog eller se 
fjernsyn - en eller anden baggrunds afledning (musik 
eller radio) kan hjælpe dig og modellen med at slappe 
af. 

•	 	Prøv	et	par	små	tegninger	først	med	tidsbegrænsning	af	
hovedet fra forskellige vinkler for at få en komposition, 
du synes om. Brug denne tid til at varme op og lære 
din models træk at kende.

•	 	Efter	adskillige	studier	hold	en	pause.	Lad	modellen	
strække sig. prøv så et længerevarende portræt, men 
sørg for at holde en tidsgrænse. 

•	 	Du	vil	ofte	finde,	at	modellen	i	de	første	studier	har	et	
krampagtigt udtryk. når du kommer ind i den 
længerevarende stilling, snak med dem, hjælp dem 
med at slappe af og læg mærke til, hvordan deres 
ansigt bevæger sig, når de smiler og snakker. hvis du 
kan få noget af dette ind i din tegning, vil du opnå en 
meget mere engagerende tegning (se Lighed, side 98).
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en god tegner vil få et ringe resultat med dårlig kvalitet 
blyanter og det forkerte papir. en god tegning lavet med 
dårlige tegneredskaber på et ringe papir er bare ikke god. 

start simpelt: blyant og kul er nødvendige for at tegne, 
fordi de er alsidige og fleksible. Med tiden vil du finde de 
bedste materialer. eksperimenter hele tiden, før du lægger 
dig fast på én ting at tegne med, og når du har fundet 
noget, du kan lide, vær kræsen og sørg for altid at være 
udstyret med materialer, der vil få det bedste frem i dine 
tegninger. Undervurder ikke vigtigheden af at have den 
rigtige overflade at tegne på - forskelligt papir passer til 
forskellige tegneredskaber.

tegningerne i denne bog er alle lavet med grafit blyant 
på hvidt papir. teknikken, der her beskrives, kan bruges 
med de fleste andre tegneredskaber, men du vil føle, at du 
skal tilpasse metoderne til de forskellige materialer.  
en 2B eller 3B blyant, et plastik viskelæder skåret over i 
midten, så det får skarpe kanter, en blyantspidser og 
120–160 gram elfenbens farvet papir vil give disse øvelsers 
bedste resultat. 

her er nogle få almindelige materialer, du måske 
vælger at tegne med og lidt information om deres 
kvaliteter. forskellige kvaliteter vil passe til                  
forskellige arbejdsmåder.
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Dine tegneredskaber
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Papir
overse ikke vigtigheden af at finde det rigtige papir. Der 
er tusinder af forskellige slags i tegnespecialforretninger, 
og de passer til forskellige tegneredskaber, metoder eller 
præferencer. se efter de følgende kvaliteter.

t y P e  Pa P i r

Karduspapir er standard tegnepapir, groft eller kornet 
papir er ofte godt. tegneblokke kan være fine. avispapir 
kan bruges af økonomiske grunde, men det holder ikke 
længe. akvarelpapir absorberer og er ofte struktureret, og 
er bedst til våde tegneredskaber. 

Pa P i r fa r v e

Bleget hvidt er mest almindeligt, men elfenbensfarvet/
off-white foretrækkes ofte, da det er mere tiltalende at 
tegne streger på og kan lysnes med hvidt. farvet papir 
kan bruges, men overvej, hvordan tegneredskabets tone 
vil arbejde sammen med papirets farve. Kopipapir har 
ofte en kold, blålig hvid farve og bør undgås. 

v æ g t

papirets vægt er vigtig for følelsen af stregen på papiret, 
selvom vægten ikke altid fortæller om papirets kvalitet 
(japansk papir er meget let, men kan være meget dyrt). 
vægten måles i gram per kvadratmeter med 120–200 g 
som en god vægt for tegnepapir. 
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