Mallimaalaus on tehty taidepohjalle (27cm x 35cm) 1/3
käyttämällä akryylimaaleja. Luonnosteluun on käytetty lyijykynää.

Merenneidon piirtämisohje

mallimaalaus ja ohjeet: taiteilija Eeva Kouvalainen 2021
FB: Eeva Kouvalainen Visual Design IG: @eevakouvalainen_visualdesign www.eevakouvalainen.fi

5: Piirrä seuraavat viivat
-risteyksestä A-E viivalle G
peukalonmuodon reunan
kautta
C
-pisteestä 6 viivalle B
pyöreän muodon alareunaan
-vaakasuora viiva A-F
B-viivan pyöreän muodon A
alareunan kautta

1: Aloita piirtämällä
apuristikko A-J seuraavasti
-(A ja B)
puolita taidepohja
pysty- ja vaakasuunnassa
-(C-F)
puolita ylä- ja alapuolen
alueet

C
A
D

-(G-J)
puolita välit C-A, A-D,
E-B ja B-J
2: Ota limsapullon
kierrekorkki
(halkaisija n. 3cm) ja piirrä
ympyrät sen avulla
viivan B keskelle
viivojen C,G ja A alapuolelle

Toista viivat jälleen
peilikuvana viivan B
oikealle puolelle

E

B

F

A

E

B

F

3: Merkitse pisteet 1,2 ja 3
-1:viivojen E-I puoliväli
viivalle G
-2:viivojen E-I puoliväli
viivalle A
-3:alareunan ja viivan D puoliväli,
viivalle I
-4:viivojen I-B puoliväli
viivalle A
-5: peukalonmuodon vas.reuna
viivalle D
-6: viivojen G-A puoliväli
viivalle E

C
A

E

B

F

4: Piirrä viivat
-pisteestä 1, pisteeseen 2, risteykseen G-B
-Risteyksestä G-I, pisteeseen 4,
risteykseen H-I, pisteeseen 5
Toista sama viivan B
oikealle puolelle

Hahmottele pyrstön muotoa
kuvankaltaisesti . Käytä
apunasi risteystä D-E ja
pistettä 3.
7: Lisää pyrstön raja
vyötärölle lisäämällä
vyötärön reunasta kaareva
muoto viivan A alapuolen
ympyrän keskipisteen kautta
toiselle vyötärön reunalle.
Hahmottele pyrstömäistä
muotoa Viivan D peukalonmuotojen ympärille.

D

Merkitse pisteet 1,2,4 ja 5
peilikuvana viivan B
oikealle puolelle

E
6: Piirrä 3 pientä (halk. alle
1cm) ympyrää seuraavasti
-asemoi yhden piirrettävän
ympyrän alareuna niin, että
sen alareuna on
“Pään” ja viivan G
puolivälissä
-piirrä kaksi pientä ympyrää
viivan B molemmin puolin
viivan K yläpuolelle

C

Piirrä lisäksi peukalosi avulla
soikeahko muoto
-viivan G alapuolelle vasten
D
viivoja I ja J
-viivojen D-B risteykseen
-viivan D yläpuolelle hieman
vinottain vasten viivaa E

C
A
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7: Etsi ja vahvista vartalon
ääriviivoja kuvan
osoittamalla tavalla. Voit
halutessasi kumittaa
ylimääräisiä
jälkiä.

B

F

E

B

F

E

B

F

C
A

K

D

C
A
D

Seuraavaksi keskitytään hetki
kasvoihin, kaulaan ja hiuksiin.
Sitten luonnos on valmis
maalattavaksi!
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I
B
9: Jaa pää alueisiin
apuviivoilla
-piirrä pitkittäin
5 osaan
(I-B välin) 1/5-viivoja
B-viivan molemmin puolin
2kpl
(L-O)

2 osaan

13: Luonnostele kasvojen
ääriviivoja apuviivojen
avulla kuvankaltaisesti
ja kumita ylimääräisiä
viivoja.

3 osaan

-Jaa pää ylä- ja ala-osiin
puoliksi viivalla P
, ja jaa yläosa 2 osaan
viivalla Q
ja alaosa 3 osaan
viivoilla R ja S.

10: Piirrä soikiot viivojen
P-S-L sekä P-S-O
muodostamien alueiden
sisälle. Ne ovat korvien
paikat.
Piirrä pään reunan ja
viivan M risteyksestä
kaartaen viivalle L kohti
hartiaa. Toista peilikuvana kaulan toinen
reuna viivan N avulla

Yksityiskohtiin kasvoissa,
käsissä ja pyrstössä
palataan maalauksen
myöhemmässä vaiheessa.
NYT MAALATAAN VIHDOIN!:D
14: Merenneitohahmo näyttää
kutakuinkin tältä tässä vaiheessa.
Valitse kolme väriä:
-Tumma
-Keskisävyinen
-Hyyyvin vaalea (mutta EI
kaikkein vaalein valkoinen!)
Aloita maalaamalla tausta
keskisävyllä. Maalaa vähän
pyrstön ja hiustenkin päälle
huolettomasti, mutta muut
muodot tarkemmin.

11: Piirrä “timantin” muoto.
Etene järjestyksessä
risteyksittäin:
QM,
QN,
OP,
S+pienenympyrän oik.reuna,
S+pienenympyrän vas.reuna,
PL,
QM.

15: Maalaa
hiukset tummimmalla ja
vartalo hyvin vaalealla värillä.

12 : Lisää vielä kolme
pientä vaakasoikiota
osoittamaan paikkaa
silmistä ja nenästä:
-nenä: viivan S
yläpuolelle ja keskelle
-silmät viivan R
yläpuolelle vasten
“timantin” reunan
sisäpuolta

16: Maalaa taustaa niin, että
pintaan päin sävy vaalenee ja
pohjaa kohden tummenee.

Hahmottele tukkaa
myös hulmuamaan
oikealle (tasapainoksi
pyrstölle).

Huom: tukan ja pyrstön
kohdalla voi olla taas
suurpiirteinen, koska niihin
käytetään myöhemmin
puhallustekniikkaa.

Voit käyttää tässä rohkeita
vaakasuuntaisia siveltimenvetoja ja tekstuuria. Myös aivan
utuinen tai kirkas sävyjen
sekoittaminen n’äyttää vedenalaiselta maailmalta. Tee
sellainen, mikä miellyttää
Sinua!
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17: Puhallustekniikka pyrstöön
ja hiuksiin:
Ota valitsemaasi tumminta
hiusväriä siveltimeen ja ohenna
sitä juoksevaksi. Töpöttele
vaakatasossa olevaan
taidepohjaan hiusten oikeaan
ulkoreunaan muutama läikkä
tai yhtenäinen alue. Puhalla
aluetta voimakkaasti 2cm
päästä kohti oikeaa yläreunaa
niin, että väri leviää villisti
taustan päälle.

21: Lisää kasvoihin valoa ja
varjoa samalla periaatteella
kuin vartaloonkin. Hyödynnä
meikkausperiaatteita myös,
mikäli tuttuja.
-poski- ja kulmaluulle
vaaleaa
-ohimoille ja poskiluun alle
häivähdys varjoa.

Toista sama pyrstön päälle
vaaleimmalla sävyllä.
18: Lisää merenneidolle
yksityiskohtia vartaloon:
-Kämmenet, jotka pitelevät
kukkaa: voit luonnostella
kuivan värin päälle lyijykynällä
tai maalata suoraan. Kaksi
pyöreää muotoa toimivat
kämmenten pohjamuotona,
lisää niihin “lapaset”, joiden
takaa näkyy kukkien terälehtiä.
-Napa ja vatsaröyhelöt:
piirrä napa tismalleen
keskiviivojen risteykseen.
Röyhelö lähtee vatsan
apuviivan kohdalta.
19: Varjosta merenneitoa
sävyllä, joka on vartaloon
valitsemaasi tummempaa.
Pyrstöön lisää tummia läikkiä,
vartaloon käytä pehmeäreunaisia ja yhtenäisiä alueita.
Painota varjot merenneidon
oikealle puolelle.
Luo valoa kaikkein vaaleimmalla sävyllä samalla logiikalla,
mutta nyt niin, että sen käyttö
painottuu merenneidon
vasemmalle puolelle.

20: Lisää kasvoihin halutessasi
muotoa sekä suu ja kulmat.
Lisää silmiin vitivalkoiset
alueet, joihin myös iiris, joka
katsoo kohti kukkaa. Tee myös
maltilliset litteät sieraimet
nenään.

22: lisää yksityiskohtia merenneitoon:
-hiusrajaan hiuksia
-sormet “lapasiin”
-kiiltoa röyhelöön ja pyrstöön
Lisää myös samoja valkoisia
kukkia taulun alalaitaan.
Maalaa kukkien päälle aalloissa tanssivaa kasvillisuutta
tummalla värillä.
lisää myös kaloja ja kuplia.

23: Viimeistele ja hio, kunnes
olet tyytyväinen
Muista signeeraus alalaitaan
niin, ettei se ole liian lähellä
taulun reunaa (eli joudun
kehyksen huulen alle piiloon!)
Muistathan, että silmä rakastaa
tekstuuria, virheitä, vaikutelmia
ja yksityiskohtia.
Nauti maalaamisesta ja pidä
hauskaa!

