
  LUM: Risanje in slikanje 

 

Danes boš risal in nato pobarval šopek tulipanov s pomočjo spodnjih napotkov. 

 

 

Avtor lekcije: Helena Arch 



Kako v vazo narisati tulipane? 

 
Darilo za počitnice v obliki šopka rož. Na žalost rože hitro uvenejo in v 
vazi ne zdržijo dolgo. Tulipani na sliki pa so trajni. S pomočjo naslednjih 
navodil boš naslikal tulipane v vazi. 

 
Orodje in materiali: 

  Bel list papirja 

  Svinčnik 

  Črn flomaster 

  Barvice (rumene, oranžne, rdeče, svetlozelene, temnozelene, modre). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Korak 1 

Na sredi lista potegnite navpično središčnico za vazo. Spodnji del vaze bo 

najširši, zato naj bo široka elipsa. Zgornji del bo manjši od spodnjega, le nekaj 

milimetrov. Poglej najbolj ozek del vaze, njen vrat. Ta del postavite nekoliko 

pod zgornjo elipso in narišite še eno elipso, vendar dvakrat manjšo od zgornje. 

 

 



 

 Korak 2 

Narišite zunanji obris vaze, ki povezuje elipse na njihovem robu. Na levi strani vaze je majhen 

koničast nos. Zgoraj bomo naredili skico obrisov tulipanovih popkov. Med seboj se bodo razlikovali 

po velikosti. 

 



  

 

 Korak 3 

Dodaj liste med cvetovi. Naredi velike, široke in majhne liste. Nekateri bodo viseli na desni strani 

slike. 

 



 

 Korak 4 

Bolj podrobno nariši cvetove. Dodaj stebla, ki bodo šla iz cvetov. Dva bosta popolnoma zaprta, dva 

rahlo odprta in en popolnoma odprt. 

 



 

 Korak 5 

Sledi vsem obrisom svinčnika in jih obrobi s flomastrom. 

 

 



 

 Korak 6 

Z radiko izbriši obrise svinčnika. Začni barvati s svetlimi toni rumene in oranžne barve. 

 



 Korak 7 

Sence na cvetovih naj bodo rdeče. Sredina cvetnih listov naj bo v glavnem rdeča, robovi pa rumeni. 

 

 

 



 Korak 8 

Listi naj bodo pobarvani s temnozeleno in svetlozeleno barvo. Tako bo mogoče pokazati svetlobo in 

senco na steblih in listih. 

 

 



 Korak 9 

Vaza bo prozorna in napolnjena z vodo, zato jo pobarvaj z modro. Na robu vaze je lahko močnejša 

modra, da poudari temnejšo vodo. Za obris ponovno uporabi črni flomster, da bodo robovi videti 

bolj izraziti. 

 

 



 Korak 10 

Zdaj smo se naučili risati tulipane v vazi. 

 

 Korak 11 

Fotografiraj izdelek in ga  pošlji svoji učiteljici do srede, 20. 5. 2020. 

 


