
Velkommen til illustratorens tegnebord

Her får du indblik i, hvordan illustratoren arbejder. 
I dette eksempel er det illustrator Anne Pedersen,  
der inviterer dig indenfor i sin kreative proces, når 
hun illustrerer H.C. Andersens eventyr: Historien om 
en moder. (Side 134 - 135 i bogen).

I Den Store H.C. Andersen Eventyrbog finder du 89 
eventyr, der alle er skrevet af H.C. Andersen, men 
illustreret af 89 forskellige illustratorer fra Dansk 
Forfatterforening. På hver sin unikke måde fortolker 
hver illustrator et udvalgt eventyr. Nogle tegner med 
blyant og tusch, andre klipper og skærer i papir, 
nogle maler med akvarel og akryl og mange tegner 
og redigerer digitalt. 

Den Store H.C. Andersen Eventyrbog er bygget op i 
alfabetisk rækkefølge efter illustratorens efternavn. 
På hvert opslag finder du eventyrets titel og et citat 
fra det pågældende eventyr.

Ekstramateriale til undervisning og inspiration
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1. Forberedelse

Jeg læste hele H.C. Andersens eventyr: ”Historien 
om en moder” igennem og begyndte at skitsere i 
løs streg. Så vendte jeg tilbage til teksten og læste 
eventyret igen. Jeg befandt mig i denne vekselvirkning, 
indtil jeg havde fundet frem til det, jeg gerne ville 
illustrere. Samtidig laver jeg også de små skitser for 
at disponere de forskellige elementer i forhold til hin-
anden og i forhold til formatet. Først var mit fokus på 
selve ”Døden” (se skitse 1), men så fandt jeg ud af, at 
det var mere tekstnært at fokusere på den gamle kone 
og moderen (se skitse 2 og 3). I teksten siger den 
gamle kone, at hun er natten, men jeg opfatter hende 
mere som månen, og derfor fik hun det store måne-
ansigt. Det døde barn blev til en dreng i min fortolk-
ning, fordi barnet til sidst er repræsenteret som en blå 
krokus. For at få vinteren, kulden og blæsten med, lod 
jeg håret blæse i vinden og krokussens blade hvirvle 
rundt på opslaget. Når det blæser er det jo ekstra 
koldt og det understreger hele eventyrets stemning. 

2. Udarbejdelse af indhold

Så var jeg klar til at tegne illustrationens figurer. 
Alle figurernes konturer tegnede jeg i hånden med 
tusch eller blyant og scannede dem derefter ind i 
Photoshop. Jeg fandt også et gammelt ark papir, 
som jeg for lang tid siden havde malet med en 
meget fortyndet akrylfarve. Jeg scannede dette ark 
og brugte det som baggrund, for der var en særlig 
stemning over det, som kunne tilføre illustrationen 
det, jeg ledte efter. Linjerne på den gamle kones 
måneansigt tegnede jeg udfra et foto, jeg fandt på 
nettet af en gammel rynket kone. Ansigtets bag-
grund er aftrykket af min egen tommelfinger, som 
jeg dyppede i tusch og derefter scannede og for-
størrede. Sådan eksperimenterer jeg med teknikker 
hele vejen igennem min proces.

Historien om en moder
Derude, midt i sneen,

sad en kone i lange, sorte klæder,
og hun sagde: ”Døden har været

inde i din stue. Jeg så, han skyndte 
sig bort med dit lille barn. 

Han går stærkere til end vinden.
Han bringer aldrig tilbage,

hvad han tog!”
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Materialer

- Alm. tyndt papir i A4 
- 1 ark akvarelpapir i A3 til baggrund
- Blyant
- Tusch - flydende eller som pen
- Pensel 
- Scanner
- Photoshop og Illustrator 

Denne illustration er en kombination af hånd-
tegning, digital redigering og farvelægning.  
Til sidst har grafikeren placeret teksten på den 
færdige illustration.

3. Collage og farvelægning i computer

Da alle figurer var tegnet og scannet, tog jeg det hele 
ind i Illustrator, og gik i gang med at samle det i den 
komposition, jeg havde skitseret fra begyndelsen. 
Nogle af konturstregerne ”streamlinede” jeg, (en 
funktion i Illustrator, der vektoriserer de tegnede 
linjer). Så kunne jeg arbejde frit med det hele i en 
blanding af digital collage og farvelægning. Jeg fandt 
også nogle blomstrede tapeter, som jeg brugte til 
kjolernes stof. Derudover tegnede jeg flere detaljer 
rundt omkring på illustrationen, som det faldt mig 
ind undervejs. F.eks. blondekanten på den gamle 
kones kjole, krokusblomsten, der ligger på jorden, 
skyggerne og moderens fodspor i sneen. 

Illustratorens arbejdsbord



Opgave

Skab en illustration med samme fremgangsmåde.

1. Forberedelse

- Læs et eventyr af H.C. Andersen og skitser med    
  løse blyantstreger, hvad der er vigtigt i fortællingen. 

- Lav også en løs skitse af hele kompositionen i det  
  format, som illustrationen skal ende med at have.

2. Udarbejdelse af indhold

- Tegn alle de figurer, der skal indgå i din illustration.  
  Tegn med tusch eller blyant. Brug gerne forskellige  
  teknikker. Mal også en baggrund på et tykt papir 

 - Scan tegningerne og baggrunden ind i Photoshop  
  og find gerne gammelt tapet eller lignende, som  
  du også scanner.

3. Collage og farvelægning i computer

- Tag det hele ind i Illustrator og placer det på  
  din baggrund i den samlede komposition, som  
   du har skitseret.

- Farvelæg hver enkelt  figur hver for sig. Brug det  
  scannede tapet som collage-flader og bearbejd  
  konturstregerne med funktionen ”Streamline” i  
  Illustrator.

- Til sidst tilføjer du detaljer rundt omkring på  
  illustrationen, indtil du synes, at det hele falder på  
  plads og har den rette stemning.
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