
   
 

PAKKELISTE: MALERI & GRAFIK I KØBENHAVN MED HANNE RAVN HERMANSEN 

Læs alt om Hannes kursus på  https://kreativt-netvaerk.dk/malekursus-koebenhavn-

sommerworkshop-uge-6/ 

Du bestemmer selv om du vil arbejde med grafik eller akryl, eller begge dele. 

Du vælger selv hvilke materialer du vil arbejde med, du behøver IKKE at tage det hele med. 

Vi har arbejdsborde, stole og staffelier til alle. 

Du skal selv medbringe plader eller blændramme hvis du har brug for at opspænde lærred. 

 

GRAFIK – medbring kun hvis du vil arbejde med grafik 
Medbring altid: En ske, Køkkenrulle, Kalkerpapir, Malertape – 1 bred & 1 smal 
Hvis du vil arbejde med Linoliums-grafik: Linoleums skæresæt, Linoleumsplader A3 
Hvis du vil arbejde med træsnit: Linoleums skæresæt, Lindetræsplader A5 eller A4 

Hanne køber sine linoleums skæresæt hos Boesner. De kan bruges både til linoleum og lindetræ, 
men Hanne har et sæt til hver. Boesner har også linoleums plader i A3 (det kan nemt skæres i 
mindre stykker) og lindetræ i A5 og A4. 

Hanne medbringer, akrylplader, spartler, valser, kagerulle til fælles brug v. tryk. 
Trykfarver: Du kan bruge Hannes trykfarver mod betaling, I afregner via mobilpay. 
Trykpapir kan du også købe hos Hanne, men tag evt. også selv papir med. Du kan trykke på det 
meste, bare papiret ikke er for ru. 
 

TEGNEGREJ Det er altid en god ide at medbringe tegnegrej: 
Papir: Syrefrit skitseblok A4, evt flere størrelser 
Blyanter: B2, B4, B6. Evt. kulstifter, kridt, farveblyanter, oliestifter eller Akvarelblyanter. 
HUSK altid: Viskelæder, blyantspidser, saks, lim, malertape. 

Du bestemmer selv om du vil arbejde med grafik eller akryl, eller om du vil arbejde med begge 
dele. 

AKRYL – medbring kun hvis du vil arbejde med akrylmalieri 
Akrylfarver: Hanne bruger selv mest Golden, men du kan bruge hvad du selv har, bare det er en 
god kvalitet. 
Farvepaletten: Sørg for at have primærfarverne rød, gul, blå + evt et par af dine yndlingsfarver, 
og du vil måske gerne have et par jordfarver. HUSK også en god portion hvid titanium. 
Pensler: Hanne bruger billige pensler fra Søstrene Grene (kattetungepensler), og som minimum 
skal du medbringe nr.: 12, 9, 6 og 4. Det er en god ide at medbringe et par stykker af alle 
størrelser når du arbejder med akryl 

 
Palette til at blande farver på. Du kan bruge paptallerkener, og evt. en tom kage- eller slik-bøtte 
med låg til at opbevare restfarvetil dagen efter. 
Lærred eller papir: Hvis du vil arbejde på papir anbefaler Hanne Hahnemuhle akrylpapir, den kan 
købes i blokke. Tag gerne 2 forskellige størrelser med, så store som muligt. Hvis du arbejder på 
lærred skal de være opspændt, ellers skal du selv medbringe blændrammer eller maleplader. 
HUSK ALTID: Et par plastikskåle til vand & køkkenrulle. 
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