AKADEMIETS SKOLER

MATERIALELISTE
Til Tegning:
1. kraftigt tegnepapir A3/ A2
2. skitsepapir og grå kardus
3. blyanter hårdhed H-9B
4. Bred grafitstift B6 ½ el.1/1 cm
5. almindelig sort kuglepen

Til Guache:
1. guache i 3 grundfarver + sort og hvid
2. blandingsbøtter 12 stk.
3. små flade syntetpensler
4. 2-5 cm bred malerpensel
5. evt. ridsefjer

Tegneremedier:
1. blyantspidser m. depot
2. papirklemme
3. tegnekost (el. stor blød pensel)
4. knækgummi / viskelæder
5. rader /viskelæderskjold

Andre farver:
1. farveblyanter helst over 40 farver
2. pastelfarver (tør) over 20 farver (evt. blyant)
3. evt. pan pastel (cremet tørpastel)
4. evt. ecolinefarver (flydende akvarel)
5. evt. penselstuche

Tegneudstyr:
1. kul, kulblyanter, blå skitseblyant
2. flydende tuche og blæk
3. blyantsforlænger
4. stiftblyanter (miner) fx st. 0.7 - 3.1 - 4.8
5. passer

Andre Penne evt.:
1. rapidografer el. tynde tuchepenne
2. kalligrafipenne el. skaft m. pen
3. rotering ArtPen st. EF / F el. fyldepen
4. calligraphy brush-pen
5. fjer eller bambuspind

Andet Papir:
1. manifold (transparent papir)
2. evt. rulle grundpapir (tapet)
3. farvet papir
4. sort papir
5. skitsebøger

Til Collage:
1. board eller pap til opklæbning
2. farvede magasiner til collage
3. evt. glimmerpapir
4. evt. struktureret papir
5. limstift

Linial forslag:
1. linialer m. tuchekant (50 cm)
2. skærelinialer / tegneskabeloner
3. vinkellinial og vinkelmåler
4. hovedlinial og kurvelinialer
5. lineal m. målestoksforhold

Til Model:
1. træpap
2. skumpap
3. plastmaterialer
4. metalicmaterialer
5. træpinde, elefanttråd, ståltråd. modelnåle m.m.

Andet Udstyr:
1. lille blød pensel til udtoning
2. pipette
3. malestok
4. penselsmåtte
5. slibesten

Til Limning og Fiksering:
1. hobby- el. trælim
2. tape
3. limpistol
4. spraylim
5. fiksativ

Til Markertegning:
1. markerpapir
2. markers i gråtoner og sort +udtoner
3. markers i forskellige farver
4. fineliners sort
5. blød hvid farveblyant

Andet Udstyr:
1. farvede boards
2. opbevaringsmapper
3. præsestationsmappe
4. evt. skriftskabeloner
5. notes- og skitsebøger

Til Akvarel:
1. akvarelpapir A3
2. akvarelfarver minimum pallet m. 12 farver
3. blandingsbakke og vandbeholder
4. pensel (st.6) og (st.12) +natursvamp
5. en klud til at tørre farve af

Skæreredskaber og Lys:
1. saks
2. scalpel
3. hobbykniv
4. skæreunderlag
5. lysbord

https://www.viking1914.com
http://www.papirlageret.com
https://panduro.com/da-dk
https://www.stelling.dk
https://aartdevos.dk
http://www.tuteinogkoch.dk

https://www.bog-ide.dk
https://www.cchobby.dk
https://www.tegneogkontor.dk
https://www.boesner.dk
https://www.penstore.dk/
https://kunstnerfarver.dk
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