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Glas- og porcelænstusch, 
halvdækkende

Glas- og porcelænstusch, 
halvdækkende

Glas- og porcelænstusch, 
dækkende

Konturtusch til glas- og 
porcelæn

Glas- og porcelænstusch, 
halvdækkende

Plus Color tusch Posca Tusch

Colortime Tusch Colortime glittertusch Colortime dobbelttusch

Tekstiltusch Deco tekstiltusch Deco tekstiltusch Tekstiltusch PRIMO tekstiltuscher

Colortime Fineliner Tusch Kalligrafi tusch Sketch Marker Edding 300 tusch Whiteboardmarker

Hvilken tusch skal jeg vælge?

Du kan også få tusch til:

Kom godt i gang

• Stempeltusch
• Tegnegummi

Til at skrive med

Vi tilbyder flere tusch, der decideret er udviklet til 
at skrive med. Lige fra hobbybaserede tusch til fx 
kalligrafi og til kontorets vigtigste skrivetusch. Men 
også tusch til illustrationer på flipoverpapir eller 
til brug på whiteboards. Hvis børn skal skrive med 

tusch, anbefaler vi en vandbaseret kvalitet fremfor 
en permanent/alkoholbaseret, der er resistent mod 
vand og dækker på næsten alle materialer. Denne 
kvalitet bruges fx ofte til navne på madkasser og 
lign.

Tusch til tekstildekoration har en særlig egenskab: 
Når dekorationen er tør – ofte efter strygefiksering 
– holder den pænt, når tekstilemnet vaskes. 
Tekstiltusch fås med hhv. fast filtspids i flere 
tykkelser og med filtspids, der har pumpefunktion. 
Til mindre børn anbefaler vi tusch med fast 

filtspids, fordi den type ikke har tendens til at løbe. 
Men først og fremmest bør du vælge tusch efter 
underlagets farve. Til lyse tekstiler kan du fint bruge 
semidækkende farver, mens du får det bedste 
resultat på mørke tekstiler med heldækkende 
tekstiltusch.

Til dekoration 
af tekstiler

Til dekoration 
af glas og 
porcelæn

Vores tusch til glas og porcelæn har den fordel, 
at det dekorerede emne efter varmefiksering 
i alm. ovn tåler maskinopvask. Du kan både få 
glas- og porcelænstusch i semidækkende farver 
med og uden glitter, i heldækkende farver og som 
konturtusch. Vi anbefaler heldækkende farver til 
mørke emner. Vælg også imellem fast filtspids og 
filtspids med pumpefunktion, hvor farven løber 

til spidsen, når tuschen rystes/trykkes op og ned. 
Skal mindre børn i gang med at dekorere, er tusch 
med fast filtspids absolut nemmest for dem at 
styre, fordi farverne her er uden risiko for at løbe. 
Men ellers kan du faktisk bremse løbende farver i et 
motiv, hvis du først streger motivets linjer op i fx sort 
med en konturtusch og lader arbejdet tørre.

Skal et maleri tilføjes fx detaljer, mønstre eller tekst, 
og vil du måske male på sten? Så kan du med 
fordel bruge tusch med maling fremfor flydende 
maling og pensel, der er langt mere krævende at 
påføre. Disse tuscher er lige så nemme at bruge 

som alm. tusch. Malingen i tuschen er vandbaseret 
akrylmaling og fås i flere kvaliteter, fra heldækkende 
til transparente med glitter og i masser af 
stregtykkelser.

Til projekter, 
der kræver 

heldækkende 
farver

Til tegning og 
farvelægning 
på papir og i 
malebøger

For børn, der vil tegne og male med tusch, 
anbefaler vi tusch i CE-mærket kvalitet. En 
vandbaseret type med fast filtspids, der både fås 
tyk og tynd og i mange farver. Vælg mellem flere 
forskellige (også med glitter), der alle er perfekte 

at bruge på hvidt papir, karton og kardus. Til de 
allermindste helt ned til 2 år anbefaler vi tusch, der 
er særligt nem at vaske af både huden og tøjet, 
hvis uheldet skulle være ude.

Decoralo jumbotusch




