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VÄRIEN SEKOITTAMISESTA, TAITTAMISESTA JA MURTAMISESTA 
 
 
 
Öljy – ja akryyliväripakkaukset sisältävät yleensä niukan skaalan värejä (lämmin ja kylmä 
punainen, -sininen, -keltainen ja vihreä, sekä musta, valkoinen ja pari maaväriä). Laajasta 
valikoimasta voi halutessaan ostaa joitain lisävärejä (esimerkiksi indigo, krappilakka, keltaokra, 
napolin keltainen tms.), mutta niukallakin väriskaalalla pärjää. Päävärien lisäksi  tarvitaan 
oikeastaan vain valkoinen (titaani tai sinkki). 
 
Työn alkuvaiheessa ja vain paikoitellen kannattaa käyttää väriä sellaisenaan, suoraan putkilosta. 
Paljon mielenkiintoisemman, monivivahteisemman ja persoonallisemman väriskaalan saat 
sekoittamalla värejä: mustalla, valkoisella ja keskenään. Kokeilemalla ennakkoluulottomasti 
erilaisia sekoituksia löydät kiinnostavimmat sävyt ja väriyhdistelmät. Kokeile esimerkiksi: musta + 
sitruunan keltainen tai karmiininpunainen ja musta. Saavutetut värisävyt voivat yllättää! 
 
VÄRIN TAITTAMINEN tarkoittaa värin sekoittamista valkoisella tai mustalla. Sävyn valööri 
(tummuusaste) saadaan peittävissä väreissä aikaan pääsääntöisesti valkoisella ja mustalla taittamalla 
toisin kuin esim. akvarellissa, jossa vesi laimentaa värin valkoisella pohjalla. Akryyli – tai öljyväri 
mahdollistaa peittävyytensä ansiosta vaalean värin maalaamisen tumman päälle. Kun väriä taittaa 
valkoisella tai mustalla värin sävy muuttuu joskus arvaamattomaankin suuntaan. Valkoinen lisää 
peittävyyttä ja usein samentaa väriäsävyä. Musta taas sekä tummentaa, että sävyttää väriä 
lämpimämpään suuntaan. 
 
  Tehtävä: Valitse yksi pääväreistä. Maalaa ruudukko, johon sekoitat 
siihen asteittain aina enemmän (noin 5 astetta) valkoista ja toiseen suuntaan sama mustalla.  
 
VÄRIN MURTAMINEN tarkoittaa päävärien sekoittamista jollain muulla värillä kuin mustalla tai 
valkoisella, jolloin väri ”murtuu” ja pehmenee. Murretulla väriskaalalla tarkoitetaan yleensä 
maanläheisistä väreistä; taitetuista punaisista, ruskeista ja vihreistä muodostuvaa skaalaa. Yleinen 
tapa murtaa väriä on sekoittaa pieni määrä värin vastaväriä joukkoon. Kun vastaväriä sekoitetaan 
molempia yhtä paljon, väri muuttuu harmaaksi. Sävykkäämmän harmaan saatkin aina sekoitettua 
paremmin vastaväreillä kuin mustalla ja valkoisella. Halutessaan vastaväreistä sekoitettua harmaata 
voi taittaa esimerkiksi peittävyyden lisäämiseksi valkoisella tai mustalla. Jos kuitenkin haluat 
sekoittaa harmaan mustalla ja valkoisella, lisää joukkoon pieni tippa jotain väriä vivahteeksi. 
 
  Tehtävä: sekoita harmaa kolmesta eri vastaväriparista (sininen ja oranssi, 
vihreä ja punainen, keltainen ja violetti) ja vertaile niiden sävyä.  


