
za přihlášení do mého odběru novinek

Těd si můžete stáhnout a vytisknout tyto krásné obrázky Lotosové dámy a vdechnout 
jim život svými barvami.  

Lotosová dáma je archetypem ženy, která si je vědomá své nekonečné vnitřní síly a 
energie. Stejně jako lotos i ona čerpá svou sílu a moudrost ze svých kořenů, ukrytých 
hluboko v zemi pod hladinou. Lotosový květ se nad hladinou otevírá slunci a světlu, a 

tak i ona nechává rozkvést svou krásu a vášeň. 

Pár tipů k vymalování stínovaných obrázků “greyscale”

PředstínoPředstínované obrázky nám můžou pomoct stát se “mistrem ve stínování” :) a pak můžete stejné 
principy uplatnit i u vybarvování klasických “line art” obrázků. Stínování dodá každému obrázku 
doslova další rozměr a bude působit více živě.
Postup je jednoduchý - budete nanášet tmavší barvy tam, kde je tmavší stín. Čím tmavší šedý odstín, 
tím tmavší odstín pastelky (anebo silnější tlak) použijte. Cílem je, aby pod nánosem pastelek už 
nebyl vidět žádný šedý stín, protože bude překrytý tmavšími tóny pastelky. 
Toto je můj osvědčený postup, kterého se můžete, ale nemusíte držet :)

Obvykle začnu základní světlou vrstvou přes celou oblast. Dejme tomu u listů bude základem světle Obvykle začnu základní světlou vrstvou přes celou oblast. Dejme tomu u listů bude základem světle 
zelená. Postupně ztmavuji tam, kde jsou šedé stíny, o něco tmavším odstínem. Důležité je 
postupovat ve vrstvách a příliš na pastelku netlačit. 

Čím tmavší šedý stín na předloze, tím tmavší odstín barvy zvolím - v případě listu tedy tmavší tóny 
zelené.
Občas můžu předešlé vrstvy barev sjednotit opět základní světlou barvou (v případě listu opět první 
použitá světlá zelená).
Nakonec Nakonec vezmu nejtmavší odstín barvy, kterým zvýrazním nejtmavší stíny (tedy místa, kde předtím 
byla nejtmavší šedá). Tady můžu přidat i na tlaku.

Takto vybarvené obrázky budou vypadat víc plasticky a živě, než kdybyste celou plochu pokryli jen 
jednou jednolitou vrstvou barvy (to by původní šedé stíny prosvítali přes pastelkovou vrstvu).

Doporučuji shlédnout i různá videa o vybarvování greyscale obrázků na Youtube - snad brzy 
přidám vlastní návod na stínování i na svůj kanál.

UŽIJTE SI MALOVÁNÍ!

Budu ráda, pokud se pak svým obrázkem pochlubíte v mé FB skupice Lenka Filonenko Budu ráda, pokud se pak svým obrázkem pochlubíte v mé FB skupice Lenka Filonenko 
Coloring Club

Děkuji,  Lenka
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