
   
    DEN TOLVDELTE FARGESIRKELEN  
 
           
 

    
 
Opp gjennom tidene har det blitt gjort mange forsøk på å systematisere fargene. De mest 
alment kjente er kanskje Newton, Goethe, og Itten og NCS. Ittens fargeteori, som tar 
utgangspunkt i den tolvdelte fargesirkelen, er den mest brukte i visuell sammenheng i 
dag. Den er praktisk anvendelig og logiskt bygget opp.     
 

          
 
Spektralfargene er de fargene øyet oppfatter som rene og klare (jfr. fargene som bryter 
i et prisme). Av disse finnes det tre som ikke kan fremkomme ved blanding av andre 
farger.  Det er:  gul  rød og blå. ( inneste trekanten) 
 
Disse kalles primærfarger, og alle andre farger kan (i teorien) blandes av dem. 
 
I spektralbåndet (fargesirkelen) er fargelæren blitt innesluttet i denne sirkelen, hvor hver 
farge har sin plass i en tolvdelt krets. 
 
Her ligger de tre sekundærfargene:   orange - fiolett - grønn midt mellom hver sine to 
primærfarger. ( danner sekskanten, og man ser at feks. gult og rødt gir orange) 
  
I mellom en sekundærfarge og en primærfarge ligger tertiærfargene:   
gulorange - rødorange - rødfiolett - blåfiolett - blågrønn - gulgrønn. 
( som navnet tilsier blander man blått med fiolett, og får blåfiolett.) 
Summen av primær, sekundær og tertiærfarger danne den tolvdelte fargesirkelen (Itten) 
Fargene som ligger ved siden av hverandre på sirkelen kalles også nabofarger. 
 
 
KOMPLIMENTÆRFARGE 
De fargene som ligger tvers over for hverandre på sirkelen kaller vi komplimentær- 
farger. De er absolutte motsetninger. Mange har sikker gjort forsøket med å stirre på en 
rød gjenstand i noen sekunder, for så å flytte blikket bort på et hvitt ark, eller en hvit 
vegg. Da fremkalles et etterbilde i øye/hjernen og man ser en grønn "skygge". 
Slik er det med alle spektralfargene. Komplimentærfargen fremkalles. 
 
 
 



 
 
FARGEKULEN 
 

           
      fig 1: Otto Runge; "Farbenkugel" 1810   fig. 2: fargekulen formidlet av Itten, ca 1930 
 
Hvis man tenker seg at spektralfargene ( fargene på fargesirkelen) er "ekvator", og ligger 
som et belte rundt kula, ytterst på overflaten, vil videre alle nyanser av disse kunne 
plasseres i en model som denne kulen over.  
Her ser vi at de rene fargene blir lysere og lysere når vi beveger oss mot "nordpolen", og 
motsatt: mørkere og mørkere mot "sydpolen". Dette er ytterst på skallet. Det samme 
skjer forsåvidt inne i kula, men samtidig - når vi beveger oss innover i kula, møter alle 
spektralfargene sin komplementære farge ( rødt mot grønt, gult mot fiolett, blått mot 
gulorange - osv...) og fargene blir mer og mer "grumsete" Det er de såkalt urene, eller 
brukne fargene. Jo lenger innover i kula vi beveger oss, jo mindre forskjell ser vi. Og 
tilslutt, innerst i kjernen, får vi en nøytral grå. 
Det er sagt at øyet vårt er i stand til å skjelne minst 7 millioner fargenyanser.  
 
 
 
BEGREPENE VALØR OG  TEMPERATUR   
 

  1)                2) 
 
1• Alle farger har en valør. Når vi snakker om valør i sammenheng med farge, betyr det 
graden av lys/mørke. Vi ser fargens valør tydelig når vi fotograferer sort/hvitt. 
 
2• Kaldt og varmt i sammenheng med farge er et relativt begrep. Ofte blir røde og 
orange definert som varme farger pr. definisjon. Men det er en veldig forenklet måte å 
forklare det på. På den varme siden av fargesirkelen finnes også kalde farger, og motsatt 
på den andre halvdelen. Fargens karakter er dessuten relativ. Nesten alle farger kan, i 
ulike sammensetninger, virke både òg. Eksempel (over): Den samme grønne virker 
kald ved siden av gul, og varm ved siden av blå.  På en kaldt/varmt-skala representerer 
den gulorange det varmeste og den blågrønne det kaldeste. 
 
 


