
Materialeliste	  til	  malekursus	  hos	  Mette	  Lindberg	  

	  

• 2	  lærreder	  på	  omkring	  1x1	  meter.	  Af	  hensyn	  til	  pladsen,	  skal	  de	  helst	  ikke	  være	  

større.(evt.	  ekstra	  lærreder	  i	  bilen,	  hvis	  du	  skal	  være	  med	  begge	  dage)	  

o OBS:	  Billige	  lærreder	  fra	  f.eks.	  Bilka	  eller	  Søstrene	  Grene	  kan	  sagtens	  bruges.	  

Det	  er	  helt	  op	  til	  dig,	  hvor	  mange	  penge	  du	  vil	  bruge.	  	  

• Akrylmaling.	  Du	  kommer	  langt	  med	  primærfarverne	  rød,	  grøn	  og	  blå	  samt	  sort	  og	  

hvid,	  men	  tag	  ellers	  med,	  hvad	  du	  ønsker.	  Suppler	  evt.	  med	  et	  par	  neonfarver,	  hvis	  du	  

er	  til	  det.	  

o Det	  er	  altid	  godt	  at	  have	  rigeligt	  med	  hvid,	  men	  ellers	  behøver	  du	  ikke	  store	  

dunke	  maling.	  Man	  bruger	  mindre	  maling,	  end	  man	  lige	  skulle	  tro.	  	  

o Også	  her	  er	  det	  ok	  med	  den	  billige	  akrylmaling	  fra	  Søstrene	  Grene.	  Jeg	  kan	  

anbefale	  Galleria	  og	  System3,	  som	  er	  ganske	  fine	  hobbykvaliteter.	  

• Spraymaling.	  Det	  er	  ikke	  et	  must,	  men	  spraymaling	  kan	  fremkalde	  nogle	  fine	  effekter.	  

Jeg	  anbefaler	  en	  hvid	  og	  så	  en	  farve,	  du	  kan	  li’.	  F.eks.	  en	  neonfarve,	  hvis	  du	  er	  til	  det.	  	  

o Sørg	  for	  at	  købe,	  dem	  der	  er	  baseret	  på	  akrylmaling.	  F.eks.	  Montana	  Gold	  eller	  

Liquitex.	  	  

• Silkepapir.	  Kan	  købes	  billigt	  hos	  f.eks.	  Søstrene	  Grene	  eller	  Tiger.	  Ellers	  i	  

hobbybutikker	  eller	  boghandleren.	  Og	  naturligvis	  online.	  	  

• Laklim	  (til	  silkepapir).	  	  

o Jeg	  kan	  anbefale	  den	  her:	  https://teknikken.dk/epoxy-‐2-‐komponent-‐cyano-‐

plastlim-‐traelim-‐snedkerlim-‐uhu-‐spraylim/6073-‐limlak-‐250-‐ml-‐

ve769937.html?search_query=lim&results=174	  

• Rengøringssvamp	  (til	  at	  påføre	  laklimen)	  

• Uni	  Posca	  Tuscher	  eller	  andre	  ”maling-penne”.	  Gerne	  i	  forskellige	  tykkelser.	  Jeg	  

anbefaler:	  

o …den	  størrelse	  (Uni	  Posca),	  der	  hedder	  1,8-‐2,5	  mm	  -‐	  PC-‐5M	  (især	  synes	  jeg,	  at	  

en	  hvid	  er	  vigtig	  	  -‐	  men	  du	  bestemmer	  naturligvis	  selv)	  

o Den	  tynde	  tusch,	  der	  hedder	  0,7	  mm	  –	  PC-‐1M	  	  (her	  vil	  jeg	  også	  anbefale	  hvid	  og	  

en	  mørk	  farve,	  og	  ellers	  hvad	  du	  synes).	  	  

o Ellers	  bare	  de	  farver	  og	  tykkelser,	  du	  ønsker	  



o OBS:	  hvis	  du	  ikke	  vil	  bruge	  for	  mange	  penge	  på	  tuscher,	  må	  du	  bruge	  af	  mine	  for	  

100	  kr.	  	  

• En	  rulle	  malertape	  

• Karton	  eller	  papir	  +	  	  saks	  (til	  at	  klippe	  skabeloner	  af)	  

• Evt.	  stencils,	  hvis	  du	  ønsker	  at	  bruge	  dette.	  

• Pensler	  

o gerne	  nogle,	  der	  er	  er	  omkring	  5	  cm.	  brede.	  De	  bredde	  pensler	  er	  nemmere	  at	  

male	  med.	  Jeg	  bruger	  dem	  fra	  Søstrene	  Grene.	  	  

• En	  bred	  pensel	  (omkring	  8-‐10	  bred)	  a	  la	  denne:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Et	  kosteskaft	  eller	  rundstok	  (til	  at	  sætte	  den	  bredde	  pensel	  på)	  

• Klude,	  håndklæder	  el.	  lign	  til	  at	  tørre	  pensler	  i.	  

• Et	  par	  spande	  til	  vand.	  

• Plastiktallerkener	  (ikke	  pap)	  

• Evt.	  en	  hårtørrer.	  

• Dit	  maletøj	  

• Evt.	  ting,	  billeder	  osv.,	  der	  inspirerer	  dig.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  


