
Pigment Art School

Skole temperamaling mat Skole temperamaling mat

Keramik- og 
porcelænsmaling

Hobbymaling mat

Du kan også få maling til:

Hvilken maling skal jeg vælge?
Kom godt i gang

•  Flydende Akvarelmaling
• Linoleumssværte
• Selvlysende maling
• Super Primer
• Tavlemaling
• Glitterlim

Pigment Art akrylmaling

Skole akrylmaling blank Skole akrylmaling metallic PRIMO fingermaling

Textile Color Tekstilmaling Batikfarve 3D Liner

Glass Color 
Transparent

Glas og 
porcelænsmaling

Glas- og porcelænstusch, 
halvdækkende

Glas- og porcelænstusch, 
dækkende

Plus Color hobbymaling Plus Color tusch Posca Tusch Hobbymaling metallic

Creall Studio akrylmaling

Maling, der er udviklet til brug på glas og porcelæn, 
hæfter godt på de fleste glatte flader. Nogle 
kvaliteter vil efter fiksering i almindelig ovn tåle 
maskinopvask, mens andre blot vil tåle mild 
opvask i hånden. Herudover skal du tage stilling 

til, hvilken finish du ønsker, og om du ønsker at 
påføre malingen med pensel eller tusch. Glas- og 
porcelænsmaling egner sig også til brug på fx 
plast og ubehandlet, lys terrakotta.

Til dekoration 
af glas og 
porcelæn

Maling til tekstildekoration har en særlig egenskab. 
Når malingen er tør – ofte efter strygefiksering – 
holder den pænt i farverne, selv når tekstilemnet 
vaskes. Vælg imellem flere slags afhængigt af 
formål og tekstiltype, og om du ønsker at påføre 

farven med pensel eller med tusch. Dekorer 
også tekstiler med 3D specialmaling til fx prikker 
eller tekst i relief. Dette kræver ikke fiksering, og 
efterfølgende tåler det færdigdekorerede emne 
skånsom vask i hånden.

Til dekoration 
af tekstiler

Vi anbefaler maling, der er vandbaseret. Du kan 
roligt lade selv mindre børn bruge produkterne 
i denne kategori, når de skal eksperimentere 
med kunsten at male. Malingen egner sig til brug 
på kardus, pap og malerplader, ligesom den er 

populær at male med på lyse emner af fx gipsgaze, 
pulp, styropor og træ (mørke emner grundes 
forinden). Du skal blot beslutte, hvilken effekt 
malingen skal give.

Til maleprojekter 
for børn

Emner af fx træ, ler, terrakotta, gipsgaze, pulp 
og papmaché er sugende. Derfor er det vigtigt, 
at malingen dækker godt, uanset om emnet 
er lyst eller mørkt. Det gør vores vandbaserede 
hobbymalinger. De er alle heldækkende med 
høj viskositet (tyktflydende), der tørrer jævnt op i 

vandfast kvalitet, så du kan aftørre emnet med en 
fugtig klud. Du skal faktisk kun tage stilling til, hvilken 
finish du ønsker, og om du vil påføre malingen med 
tusch, som er fortrinlig til detaljerede streger og 
mønstre.

Til dekoration af 
træ, papmaché 

og lign.

Vi anbefaler akrylmaling, der er specialudviklet til 
brug på lærred. Typen kendetegnes ved at have en 
tyk og pastaagtig konsistens, som giver mulighed 
for at benytte flere teknikker, fx spartling. 

Samtidig har den også et højt indhold af 
farvepigment i lysægte kvalitet, så maleriets farver 
ikke falmer i sollys.

Til billedkunst 
på lærred




