
   
PAKKELISTE: SOMMERWORKSHOP I KØBENHAVN med Mia-Nelle Drøschler 

Læs alt om malekurset på  https://kreativt-netvaerk.dk/malekursus-koebenhavn-sommerworkshop-

uge-4/ 

På AFUK har vi arbejdsborde, stole og staffelier, og plads til at arbejde med meget store formater 
hvis det er det du har lyst til. Du skal selv medbringe maleplader / blændrammer til at opspænde 
papir/lærred hvis du har brug for det. 

 

Du er også meget velkommen til at tage andre materialer med end de anførte. Mia-Nelle er selv 
meget glad for sin smartphone og computer til at tage billeder og forberede skitser. 

 

TEGNEGREJ - det er altid en god ide at medbringe tegnegrej: 

Papir: Tegneblokke, A4, evt større. Evt. også en skitsebog i god kvalitet. 

Blyanter: B3 – B9. Evt. også kulstifter+fixativ, kridt, neocolour, oliestifter eller tuschpenne. 

HUSK altid: Viskelæder, blyantspidser, malertape, køkkenrulle. 

 

AKRYL – medbring kun hvis du vil arbejde med akryl: 

Akrylfarver: Køb gerne farver af en god kvalitet. Mærket Golden er bedst. Du skal minimum bruge en 
primærgul, cyanblå, magentarød og hvid titanium. Men tag gerne flere med hvis du har plads. Gerne dine 
yndlingsfarver.  

Malerbeholdere: Da Mia-Nelle arbejder ud fra princippet om at blande farver på forhånd, er det en god idé 
at tage plastic bøtter med låg med, så du kan gemme dine farveblandinger i flere dage. Du kan eventuelt 
samle tomme madbøtter med låg i forskellige størrelser, sådan gør Mia-Nelle. Hun bruger forskellige 
størrelser, afhængig af størrelsen på maleriet. Tag gerne minimum 10 med. 

Du kan alternativt købe plastic kopper og en rulle køkkenfilm, da det er nemt og let at rejse med. 

Pensler: Mia-Nelle bruger selv billige pensler fra Tiger eller Søsterne Grene, de sorte af dem. Det er en 
god ide at medbringe minimum 5 stk og gerne 12 stk i forskellige størrelser. Fra den helt lille til den meget 
brede.  

Papirpalette til at blande farver på. Du kan købe en palette-blok i papir, den vejer og fylder ikke meget. 

Lærred eller papir: 40 x 50 cm eller større. Du kan medbringe opspændte lærreder, eller du kan male på 
akrylpapir. Hahnemuhls akrylpapir kan købes i blokke. Tag gerne et par forskellige størrelser med. 

HUSK altid et par plastikskåle til vand. 

 

AKVAREL – medbring kun hvis du vil arbejde med akvarel:  

Akvarelpapir af god kvalitet, min 250 g, gerne et par blokke i forskellige størrelser. 

Pensler: Forskellige størrelser ( str. 12, gerne større ) af fæ- eller mårhårspensler. Brug aldrig nogen form 
for nylon eller guldmårspensler, de duer ikke til akvarel. 

Akvarelfarver: Køb altid kun farver af bedste kvalitet, og sørg for at have primærfarverne inden for det 
mærke du vælger. Mia-Nelle anbefaler Schmincke som er rigtig gode til prisen. 

HUSK også vanddunk og vandskål. 

 

Du er velkommen til at kontakte Mia-Nelle hvis du har spørgsmål til pakkelisten: contactmianelle@gmail.com 
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