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Ja, du kan lære at tegne, og Tegn ansigter på 15 minutter viser dig hvordan.
Når du er færdig med bogen, vil du have alle de færdigheder, som du har brug for til at lave et vellignende

portræt.

Kunstner og tegner Jake Spicer fører dig gennem en række omhyggeligt udformede øvelser med den
grundlæggende portrætskitse, og han viser dig, hvordan du udvikler dit portræt videre.

Han viser, konstruktionen af hovedet, skabelsen af håret, hvordan du tjekker relationerne mellem
ansigtstrækkene og udformningen af lighedsskabende udtryk.

Han fortæller, hvilke tegnematerialer, du skal bruge, og hvordan du finder en model.

En afprøvet metode fra en professionel lærer, der har tegnet hele livet.
Smukt illustrerede kapitler, der er lette at følge skridt for skridt, og som gør det let for enhver at opnå lighed i

deres portrætter.
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