
Ülesanne: Mustrid
Vajalikud vahendid:

2 A4 paberit (vajalik oleks sile tugevam paber), joonlauda, kääre/paberinuga, harilikku pliiatsit, kustutuskummi, head pastakat või
tintekat või rapidograafi.

Sissejuhatus:
Mõnus mediteeriv ja rahustav tegevus. See ülesanne ühendab mikromaailma ja makromaailma - mustrid. Mustrite joonistamisega
saab tekitada pettekujutelma tekstuurist. Nagu tekstiilidelgi, on mustril väga kindel süsteem - kuidas lõngad põimuvad kindla
rütmiga, mis ees, mis taga. Või kui vaatate maastiku topograafilist joonelist kaarti, tunnetate, kuidas 2D pilti vaadates jõuab teieni
3-mõõtmelisus. Proovime seda

a) abivahendiga (joonlaud / sirkel / mall)
b) käsitsi, ilma abivahendit kasutamata.
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Töö käik:

1. a) Kui soovite, võite printida 2 aluslehte välja siit.  Palun lõigake mõlemad paberid ruudu kujuliseks nagu lõikejoon tähistab, 
et tulemus oleks sümmeetriline.
b) Rohkem aega võttev versioon: kui soovite ise joonistada ruudustiku, on vaja võtta 2 A4 paberit. Palun lõigake mõlemad 
paberid ruudu kujuliseks - st et 210x210 mm. Mõlema paberi keskele joonistage õrnalt hariliku pliiatsiga, mida saab hiljem 
kustutada, 2x2 ruudustiku - kokku 4 ruutu. Ruudu suurus on 5x5cm, ruutude vahele jääb 1,5 cm. Seletava joonise leiate siit.

2. Seejärel valige, kas alustate käsitsi mustri joonistamisest või abivahendiga. Ühele lehele tulevad abivahendiga joonistatud 
mustrid, teisele lehel ilma abivahendita joonistatud mustrid. Tehke alustuseks mustand. St kolmandale paberilehele 
proove ja katsetusi, milliseid mustreid saab üldse joonistada. Nt püüdke jäljendada teile kodus silma jääva objekti 
tekstuuri. Võite ka pinterestist otsida inspiratsiooni sõnaga patterns. Ps. hea meelega annan tagasisidet ka mustandile enne 
puhtandi tegemist, kui soovite.

3. Alustage puhtanditega kui olete valmis. Kui ka puhtand valmis saab, kustutavad need, kes harilikuga ruudustiku tegid, 
abijooned ära.

4. Nipid: Kasutage joonistamisel head joonistamisvahendit. Määravaks saab iga joone tõmbamise alustamine, lõpetamine ja 
järjekord - millise joone tõmbasid enne ja millise pärast. Nautige tegevust. Vaadake, kas on kerge olla täpne ja korrektne. 
Analüüsige, kas teile meeldib rohkem abivahendiga või ilma ülesannet teha.
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