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Sök reda på de åtta okulörta 
proverna och ordna dem i en
skala från vitt (W) till svart 
(S). Bedöm sedan de kulörta
proverna ett och ett mot 
denna skala. Där gränslinjen 
mellan proverna är minst 
tydlig har det kulörta provet 
samma ljushet som det grå 
provet. Montera de kulörta 
proverna i staplar från
respektive grått prov. 
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Montera de båda större
proverna till höger enligt 
markeringarna. De små
proverna ordnas från vitt till 
svart på skalan till vänster.
Tag prov 5 i skalan och lägg
det mot det stora vita provet.
Tag sedan det prov i skalan 
som mot svart bakgrund ser 
lika ljust ut som prov 5. 
Klipp itu dessa två prover
och montera ena halvan på de 
stora proverna. Den andra 
halvan monteras på rutorna 
mellan skalan och de stora 
proverna (prov 5 överst).
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Sök reda på de två prover som har samma färg
och klipp dem i vardera fyra lika delar. De övriga
proverna ska sedan bilda bakgrund till dessa 
mindre bilder. I ruta 1A monteras det blåaste
provet och i 1B det gulaste. Montera ett litet 
prov mitt på dessa. Ange i färgcirklarna
med en liten pil, utgående från mittfältets

markering, hur kulörtonen förändras under 
bakgrundernas inverkan. I ruta 2A monteras det 
mest vitaktiga provet, i 3A det mest svartaktiga
och i 4A det mest kulörta provet. I rutorna 2B, 
3B och 4B monteras de prover som, i förhållande
till de monterade proverna, mest avviker i vithet, 
svarthet respektive kulörthet. Montera ett litet 

prov mitt på alla dessa prover. Markera i 
färgtrianglarna med en pil, utgående från
mittfältets markering, hur nyanserna (vitheten, 
svartheten, kulörtheten) förändras under inverkan
av bakgrunden.


