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Orientering om materialer – begynder-akvarel 
 
 
En palet med små rum til at sætte tubefarver i og gode store flader til at blande på, er at 
foretrække. Ellers kan en stor hvid porcelænstallerken bruges. 
 
1 - 3 pensler med god krop og fin spids svarende til standard nr.ca. 6 - 8 – 12.  

Mårhår er at foretrække, men meget kostbar.  
Boesner har en 3-pak, som er en finere egernhårsblanding. Den er velfungerende. 
Den kan jeg anbefale som et billigere men absolut godt alternativ.  
https://www.boesner.dk/pensler/pensler-1/serie-139-fransk-akvarelpensel  

 
Rummelig beholder til vand  

med god stor åbning, IKKE syltetøjsglas, åbningen er som regel alt for lille. Brug 
evt. en yoghurt-spand. 

 
Bløde papirlommetørklæder 
 
1 almindelig blyant  
 
Knetgummi   
 eller 1 blødt viskelæder 
 
Afmaskningstape og tegneplade hvis der bruges løse papirark (anbefalet) 

Til den moderne teknik er en blok ikke egnet, derfor anbefaler jeg løse papirark. 
Papiret skal være et absolut kvalitetspapir og ikke mindre end 300gr./m2. se papirorientering 
længere nede i dokumentet 

 
Slidt frotéklud – gerne flere   
 
Lille blød natursvamp med ikke for store huller  
 
En plastsprayflaske  
 
En hårtørrer 
 
 
Eventuelt: 
 
Afmaskningsvæske –  
 (det er en gummivæske, som kan afmaske partier, der skal holdes fri for farve)  
1 tube hvid gouache  
 (det er en dækkende vandbaseret farve)  
1 modler ca. 4-5 cm bred  
 (det er en bred flad pensel – billigst hos https://www.boesner.dk/pensler/olie-akryl/serie-5080 
1 akvarelblyant 
  indigo og/eller mørk sepia   
 
 
 
  

https://www.boesner.dk/pensler/pensler-1/serie-139-fransk-akvarelpensel
https://www.boesner.dk/pensler/olie-akryl/serie-5080
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FARVER - helst tubefarver – brik-farver er ikke egnede til den nyere teknik 
 
 
Citrongul 
Cadmiumgul medium  
Rå Sienna 
Cadmiumrød- medium  
Kraplak 
Ultramarin   
Cobolt blå  
Preusser- eller Antwerpen-blå 
Brændt sienna  
Sepia-dunkel 
Viridian  
Indigo 
 
Jeg kan anbefale Schmincke, SinHan, LUKAS og/eller Winsor&Newton (farver er billigst hos 
Boesner) 
 
 
Som begynder bør man i starten nøjes med kun at arbejde med de 2x3 
grundfarver/primærfarver (d.v.s. de 3 kolde og de 3 varme hhv. rød - gul og blå) og lære, 
hvad der kommer ud af at blande dem indbyrdes og på tværs, før man fristes til at kaste 
sig ud i det store udbud af akvarelfarver, der findes på markedet (hvoraf i øvrigt de ¾ er 
komplet overflødige) ����. Det bliver ellers nemt for uoverskueligt, og man lærer aldrig at 
kende eller at blande sine farver. Vi arbejder i løbet af kurset med hele den ovennævnte 
palet. 
 
 
OBS. Jeg kan anbefale kun at købe materialer i specialforretninger for kunstnerartikler, 
den lokale farvehandlers viden og sortiment er i reglen alt for beskedent. Og man risikerer 
at komme hjem med noget der er for dyrt og for dårligt eller sommetider ligefrem 
ubrugeligt. 

• Brug hellere færre materialer/farver men i topkvalitet. 
  

• Bemærk, at pensler kan have forskellige størrelsnumre i de respektive fabrikater.   
 

• Pensler af syntetisk hår og syntetiske svampe duer ikke til akvarel. Det samme 
gælder studiefarver/akademifarver. Jeg kan absolut ikke anbefale COTMAN (W&Ns 
studiekvalitet) og lignende, der er meget lidt pigment i men mest fyldstof, og det 
besværliggør arbejdet helt unødvendigt. Køb kun det bedste, det gør processen 
nemmere og resultatet smukkere. 
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PAPIR Akvarellens udtryk bygger på de tre ting: papir vand og farve. Men der er store forskelle på, 
hvordan vand og farve bruges, og store forskelle på, hvilket papir det bruges på. De forskellige 
papirer reagerer ikke ens på de samme mængder af vand og reagerer tilmed forskelligt på de 
respektive farvers pigmenter. Papiret er lysbæreren og derfor næsten det vigtigste i 
akvarelmaleriet. Papir bør være syrefrit, 100% bomuld. Køb kun anerkendte kvalitetsmærker og 
ikke mindre end 300 gr. Papir kan fås helt op til 640 gr. Køb ikke såkaldt studiepapir/akademipapir, 
heller ikke selv om det er 300 gr. Et papir skal have en let sugende overflade, det skal kunne 
fordele godt, dvs. at farven ikke skal ”stoppe op” så snart den er lagt på, men at den stadig skal 
kunne flyde sammen med de øvrige farver. Det skal også kunne tegne skarpt, og man skal kunne 
gå ned i de mørke toner, ligesom det også skal kunne spille fint i de lyse klange. Og så skal der i 
øvrigt tages hensyn til hvilket motiv/teknik der skal males på det. Nogle papirer er komplet 
uegnede til de nye teknikker og visse andre til de klassiske. Der findes forskellige mærker papir til 
akvarel. Jeg kan anbefale papir-mærkerne: Arches, Heritage og Moulin du Roy.  

Rough: Har en ru/nopret overflade med meget lidt gelatinelimning. Det er derfor noget sugende og "buler" meget 
op, når det bliver vådt. Det er ikke så nemt at arbejde med. Det er vanskeligt at vaske farven af. Det kan til 
gengæld give akvarellen et meget spændende udtryk, ikke mindst i den moderne teknik.  

Fin (NOT): Har mindre struktur i overfladen. Det er et koldpresset papir med mere gelatinelimet overflade, der gør det 
meget nemmere at arbejde med. Farven glider nemmere på det og kan tilmed i en vis udstrækning vaskes 
af igen. Velegnet til alle teknikker og især til den klassiske. 

Glat (HOT) Er varmpresset papir. Bruges mest i botanisk maleri. Det er med en glat overflade, da det jo netop er 
presset igennem en varm valse. Det er meget lidt sugende og ikke velegnet til de moderne teknikker. 

Håndlavet 
papir 

Det har en stærkt sugende overflade, som nærmest kan sammenlignes med gammeldags trækpapir. Dette 
papir kommer ikke igennem en valse, fordi det jo netop er håndgjort. Det er det meget varieret i de 
respektive mærker. Der må man prøve sig frem. 

Papir kan købes i ark, ruller eller blokke. Blokke bør kun købes limet på alle 4 sider.   
Man kan godt male direkte på sit papir uden opspænding, det gør man jo f.eks. på blokke, dog 
fungerer alt papir bedst efter at have været fugtet og spændt op. Man kan sammenligne det med 
den forskel, der er, mellem en tør kluds evne til at suge fugt til sig og en våd hårdt opvredet klud, 
som langt bedre suger og fordeler fugten.  
Der er mange måder at fugte papiret på. Man kan gøre det vådt på bagsiden, lade det suge godt 
og så sætte klisterbåndet på efter 5-10 minutter. Man kan lægge det helt under vand, lade det 
dryppe af, og sætte tapen på når det har suget godt. Uafhængigt af "fugtemåden", må papiret ikke 
være alt for vådt, når man sætter tapen på, det skal lige have lov til at suge, således at det stadig 
er fugtigt i kernen. Tapen bør være absolut topkvalitet, hvad enten der bruges papirklisterbånd eller 
malertape. Papirklisterbåndet har den ulempe, at akvarellen efter endt arbejde skal skæres af. Til 
meget våde malemåder er papir-klisterbåndet dog at foretrække, fordi det har den fordel, at vand 
og farve ikke så nemt løber ind under klisterbåndet og derefter siver ind i akvarellen og danner 
nebuloser/udblomstninger. Til mange af de moderne teknikker bruges det at gøre malesiden våd 
umiddelbart før der males på det, til visse teknikker tilmed "sejlende vådt".  

Til opspænding er et tegnebræt af tynd krydsfiner (Pllywood) det bedste. Købes i trælasthandelen. 
Jeg kan anbefale, at man lakerer det. Der er også andre muligheder, masonit, det har dog en 
tendens til at smitte af på papiret og trænge igennem til forsiden af akvarellen. Pap er en mulighed 
på f.eks. maleudflugter hvor materialerne skal veje så lidt som muligt. Det kan dog som bekendt 
ikke tåle at blive alt for vådt. Nogen bruger akryl-plader eller andet plastmateriale. Her er det dog 
min erfaring, at papiret ikke ”kan ånde”, som det kan, når det er spændt op på naturmateriale. 
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Fagudtryk   Forklaring  Effekt 
Akvarelpensel   Pensel af naturhår  Strukturen i naturhårene holder 

på vand/farve i modsætning til 
syntetisk hår, der er glatte uden 
modstand og derfor ikke kan 
rumme vand og farve. De kan 
ikke bruges til akvarelmaling  

Modler  Bred flad pensel  Til større flader og til visse 
effekter i ”nyere teknikker”  

Grain  
  

Benævnelse for akvarelpapirets 
struktur  

  

Grain – grov  Grov struktur   
  

Danner grupper, som især 
synliggøres af ansamlere  

Grain – fin  
  

Fint papir uden megen  
struktur til både kantbider og 
ansamler  

Har en gelatinelimet overflade der 
gør det nemmere at arbejde på. 
Det mest brugte 

Kantbider  
  

Pigmentet flyder på overfladen 
mod udkanten, til det møder en 
tør flade  

Danner en farverig kant omkring 
en farveplet (hvis den er våd nok) 
Danner nebuloser 
(udblomstringer), hvis 
farvepletten tørrer ujævnt op 

Fordeler  
  

Pigmentet fordeler sig jævnt over 
den malede overflade  

  

Ophober/ansamler  
  

Tunge pigmenter, som  
synker til bunds og ligger ret stille  

Danner farveansamlinger i 
bunden af akvarelpapirets 
struktur, giver en ulden eller  
plettet effekt  

Transparent   Gennemsigtig   Bruges til laseringer  

Opak  
  

Pigmenter med dækkende effekt, 
uigennemsigtig  

F.eks. Er alle cadmiumfarver 
opake  

Lasering  
  

Yderligere farvelag oven på en 
allerede malet flade, der er tør  

  

Lavering  
  

At lægge en farve og herefter 
trække den ned over papiret til 
den er jævnet ud  

  

Nebulose  
  

En udblomstring  Opstår når en kantbider, tørrer 
ujævnt  

Schumring   
  

Lagdeling, som ikke helt dækker 
papirets hvide overflade  

Opstår med hurtigt penselstrøg 
på tørt papir med en forholdsvis 
tør pensel  

Bløder   
  

Pigmenter smitter af på den 
tilstødende våde overflade   

Visse pigmenter kan aktiveres og 
opblødes, selv om de 
tilsyneladende er tørre  

 


