Materialeliste
Her er en liste over de materialer, som vi anbefaler, du anvender, uanset om du er begynder
eller øvet. Men det er som med så meget andet en smagssag, hvilke materialer der er gode.
Man får meget forærende med gode materialer, men der skal også være plads til at turde lege
og eksperimentere med materialerne.

Akrylfarver
Til begynderen
Farver, vi kan anbefale:
Akrylfarver af mærkerne Lukas, System 3, van Gogh og Amsterdam:
Farver af mærket Amsterdam er en god mellemvare, og det er den, du kan bestille hos os – farverne er solide, og konsistensen er god at arbejde med. Vi bruger også farver af mærket Lukascryl Studio, og det er et udmærket produkt til
en god pris. I samme kategori og kvalitet findes System 3 fra Rowney. Van
Goghs farver er lidt fastere i konsistensen og lidt dyrere.
Vi anbefaler, at du køber blandefarverne, også kaldet primærfarver eller grundfarver. Grundfarverne er gul, rød og blå også kaldet gul, magenta og cyan samt
sort og hvidt. Ud fra de tre grundfarver kan du blande (næsten) alle farver. At
starte med de tre grundfarver plus sort og hvidt giver god mening, når du skal
lære noget grundlæggende om at blande farver. Er du i tvivl, om du har brug for
en farve, du har forelsket dig i, så lad være med at købe den – den tørrer sikkert
ud, inden du får brugt den op! Køb en dejlig grøn, en skøn gul, en preusserblå
og en postkasserød i stedet for – resten kan du blande dig til med lidt øvelse og
træning.
Farver, vi ikke kan anbefale, fordi vi synes, kvaliteten ikke står mål med prisen:
Billige farver fra Netto, Bilka, Søstrene Grene og lignende samt farver af mærket Galeria – der er helt enkelt for lidt farve i forhold til prisen.
Pensler:

Brug hårde pensler – altså pensler, som er korte og flade, og som er fremstillet
af svinebørster eller akrylbørster.
Når du falder over pakker i Netto, Bilka eller Søstrene Grene med 12/15 forskellige størrelser, så tøv ikke med at købe dem – de er ganske udmærket. Og
det er bedre at smide sådan en ud end en dyr en…
Men ellers kan du male med de fleste slags pensler. Og svampe og klude og
hænderne, der er kun få begrænsninger.

Lærreder:

Hvis du maler i mindre formater, altså mindre end 50 x 70 cm, så kan du sagtens bruge bomuldslærred – og du kan sagtens købe de billige samme sted som
penslerne. Men hvis du skal male i større formater, og hvis du vil være sikker
på, at du får en god kvalitet, så råder vi dig til at købe hørlærred. De er lidt dyrere, men til gengæld er de mere holdbare.
Du kan finde opspændte lærreder mange steder: Føtex, Netto, Søstrene Grene
og i alle kunstnerartikelforretningerne. Leder du lidt på nettet, kan du finde lærreder, som du kan få bragt lige til døren – og i alle størrelser og prisklasser.

Til den øvede
Farver, vi kan anbefale:
Akrylfarver af mærkerne Van Gogh og Golden.
Golden er et rigtig godt mærke med farver med meget pigment / farvepulver i,
og prisen er derefter. Til gengæld holder de længere og er rare at arbejde med.
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Pensler:

Også du kan have glæde af at købe et sæt eller to i Netto og lignende steder –
men ellers er det helt sikkert en fornøjelse at have et par eller tre gode pensler
og så supplere med svinebørsterne. Søstrene Grene har nogle gode akrylpensler,
dem med det sorte skaft – de er også lidt dyrere, men er prisen værd.
Køb også et par viftepensler, de er rigtig gode og skægge at arbejde med.

Lærreder:

Igen – hvis du arbejder med mindre formater, er bomuldslærreder okay, men
hvis du gerne vil arbejde mere professionelt, så er der ingen vej uden om hørlærred. De kan ofte købes i Bilka og Søstrene Grene og andre steder på tilbud,
men ellers kan du finde link til Vindelev Blindrammefabrik, Stelling (det tidligere City Kunstnerartikler) eller Aart de Vos herunder og på vores hjemmeside.
Begge firmaer spænder lærreder op i de ønskede mål, og de har også lærreder i
faste mål. Og så leverer de rimelig hurtigt med fragt/post. Der findes sikkert også andre forhandlere, spørg dig omkring.

Øvrige materialer:
Det er svært at male uden stofklude til at tørre pensler med, og svampe – køkkensvampe fra Netto er geniale! Og plastic/paptallerkener til at blande farver
på. Og engangshandsker og en sprayflaske og spartler og…

Akvarel
Farve i små blokke:
Fx mærkerne Winsor & Newton, Rowney eller tilsvarende kvalitet.
Farverne:
Cadmium Yellow / Gul
Cadmium Red / Rød
Emerald / Smaragd grøn
Cerulian Blue / Cølin blå / Himmelblå
French Ultramarine / Ultramarine
Paynes Gray / Grå
Ivory Black / Sort
Æske:
Du har også brug for en lille, flad æske til at have farverne i – og der kan du
købe en helt professionel en, eller du kan bruge din fantasi og finde en. Fx en
tobaksæske eller lignende.
Blandebakker:
Fx små glasskåle, æggebægre eller andet, der giver mulighed for at blande farverne. Køb evt. en blandepalet i plastic – de koster omkring en tyver. Eller køb
en æske med blandebakke.
Pensler:

Guldmår - kunstpensler i størrelserne nr. 8 og 12.

Papir:

I blokke med lim på alle 4 sider, mærkerne Fabriano, Canson eller lignende.
Papiret skal have en let ru overflade og helst en gramvægt over 200 gram.

Flydende akvarel til spontane akvareller:
Et godt mærke er mærket Ecoline – det kan du finde i kunstnerforretningerne
og på nettet. Nogle gange kan du finde flydende akvarelfarve til gode priser i
Netto og Søstrene Grene – køb dem, de er et godt supplement.
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De flydende akvarelfarver har desværre tilbøjelighed til ikke at være vandfaste,
så du kan opleve, at de blander sig, når du maler ovenpå. Men det kan du forhindre ved at sprøjte med noget fixativ mellem lagene.
Papir:

Du kan sagtens bruge almindeligt akvarelpapir – se ovenfor – men bedst er at
ofre noget papir på 300 gram, det giver en helt anden oplevelse af arbejdet. Evt.
kan du købe i ruller á 10 m, hvis du har meget lyst – se vores link til forretningerne.

Gode forretninger:
Aart de Voss Kunstnerartikler
Klosterport 4
DK-8000 Århus C
Telefon: 86 13 55 66
www.aartdevos.dk
Stelling A/S
Amagertorv 9, Strøget
DK-1160 København K
Telefon: 33 33 05 20
www.stelling.dk

Her kan du blandt andet købe opspændte lærreder:
Vindelev Blindrammefabrik
Banevej 6
Ølholm
7160 Tørring
Telefon: 75 80 54 00
www.vindelev-ramme.dk
Det er ikke noget problem at få materialer fra disse butikker, du kan bare ringe og få dem tilsendt, måske med forudbetaling. Skal du på kursus hos os, er du velkommen til at få dem
sendt her ned til os, så er de her, klare & parate, når du kommer.
Har du brug for yderligere hjælp til indkøb af materialer, så ring endelig, så finder vi ud af det
sammen.
God arbejdslyst!

Lars og Peter
Røjlevej 15
59 35 Bagenkop
Telefon: 62 56 22 62 / 40 40 74 22
www.larsogpeter.dk
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