
Lær at male med oliefarver



hvad er forskellene på olie- og akrylfarver?
● tørretiden: giver dig mulighed for at arbejde farven evt. ændre den undervejs - 

og du kan arbejde med maleriet hele dagen og vådt i vådt
● farven er mere skinnende og levende
● det har en cremet konsistens
● du kan male så mange lag du vil
● forskellige effekter: transparent, tykt eller tyndt og laserende lag



Er det sværere at male med oliefarver?
Svaret er ganske enkelt: Nej.

Men for mange kan det virke overvældende og uoverskueligt, fordi der er så 
mange muligheder.

Men det, der er den helt afgørende fordel ved at male med oliefarver er, at det er 
meget nemmere at lave ændringer og korrigere fejl i maleriet undervejs i 
processen.



Er oliefarver giftige?
Selve oliefarverne er ikke giftige - men de malemidler, som du bruger kan være 
giftige.

Hvis du bruger terpentin, er det vigtigt at sørge for ordentlig udluftning og at skrue 
lågene ordentligt på efter brug.

Der findes malemidler, som ikke er terpentinbaseret.



Hvilke farver har du brug for
Primær/grundfarver:

ultramarinblå, cadmiumrød og citrongul

plus

vinsort og zinkhvid



Split palet



Oliefarver - kunstnerkvalitet: 

 ● dyr og høj kvalitet
● høj lysægthed, dvs. at de ikke falmer
● skaller ikke af eller krakelerer
● farvepigmenter af høj kvalitet, og der er meget af det pågældende pigment i farven
● kraftigere end andre kvaliteter
● lavt indhold af fyldstoffer som kridt, kalk og ler
● nemmere at blande sig til flotte farver



studiekvalitet: 

● mere prisvenlig og i rimelig kvalitet
● ikke så mange farvepigmenter i, da de kan være dyre
● for at øge volumen kommer man flere fyldstoffer i som f.eks. titaniumhvid,
● som gør farven har en lavere farveintensitet.



Mærker:
Old Holland - kunstnerkvalitet                                                                      

https://aartdevos.dk/maleri/olie/oliefarve-1-kvalitet.html

https://aartdevos.dk/maleri/olie/oliefarve-1-kvalitet.html


 Winton fra Winsor & Newton studiekvalitet

https://www.stelling.dk/maling/oliemaling/winton-olie.html?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUuczxVwredv_AR35XNXoz7STf8c-a0
AVmX0lvo8bd6sK-Lr_oqP77kaAtZvEALw_wcB

https://www.stelling.dk/maling/oliemaling/winton-olie.html?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUuczxVwredv_AR35XNXoz7STf8c-a0AVmX0lvo8bd6sK-Lr_oqP77kaAtZvEALw_wcB
https://www.stelling.dk/maling/oliemaling/winton-olie.html?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUuczxVwredv_AR35XNXoz7STf8c-a0AVmX0lvo8bd6sK-Lr_oqP77kaAtZvEALw_wcB


Cobra - vandbaseret oliefarver
Oliemalingen kan blandes med vand, så her behøver du ikke bruge opløsningsmidler til din oliemaling. 

● findes både i kunstner- og studiekvalitet
● du kan finde kunstnerkvaliteten her:
● https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/oliemaling/cobra-oliemaling-vandbaseret/produkter/1808-cobra-artist-oliemaling-water-m

ixable

https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/oliemaling/cobra-oliemaling-vandbaseret/produkter/1808-cobra-artist-oliemaling-water-mixable
https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/oliemaling/cobra-oliemaling-vandbaseret/produkter/1808-cobra-artist-oliemaling-water-mixable


Malemidler/mediums
Anvendelse:

● ændre oliefarvens konsistens: gøre den tykkere eller tyndere
● forkorter tørretiden



Renesans ECO Medium - Økologisk malemiddel til oliefarver

Økologisk og malemiddel til oliefarver, der fremskynder tørretiden 

og giver afdæmpet glans.

Indeholder ingen giftige dampe

Størrelse: 250ml, 500ml og 1000ml

https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/renesans-eco-medium

https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/renesans-eco-medium

https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/renesans-eco-medium
https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/renesans-eco-medium


Skovgaard Og Frydensberg - Malemiddel uden Terpentin

 

Særligt hurtigt tørrende malemiddel uden terpentin, 

til oliefarver, som øger smidighed og farvetransparens.

Indeholder forskellige tørrende olier og sikkativ

https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/skovgaard-og-frydensberg-malermidler-malermidler-malemiddel-uden-terpenti
n

https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/skovgaard-og-frydensberg-malermidler-malermidler-malemiddel-uden-terpentin
https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/skovgaard-og-frydensberg-malermidler-malermidler-malemiddel-uden-terpentin


Bleget Linolie

Hvis du vil bruge linolie, vil jeg anbefale dig at bruge

bleget linolie, da olien ellers kan risikere at gulne

farverne.

Kraftig tørrende olie fremstillet ved presning af hørfrø

udjævner penselstrøg og tørrer langsomt.

https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/bleget-linolie

https://kunstnerfarver.dk/collections/malemidler/products/bleget-linolie


Malemiddel til vandbaseret oliefarver
Der findes forskellige typer alt efter, 

hvilken konsistens du vil have, 

og hvilken teknik, du vil male.

Du kan finde dem her:

https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/oliemaling/cobra-oliemaling-vandbaseret?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtbtT4y0Y5me
Q06g1iWXnZqrVFLuhmuWnA_2KDpQy1hsRwCpHJBSQAaAkzREALw_wcB

https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/oliemaling/cobra-oliemaling-vandbaseret?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtbtT4y0Y5meQ06g1iWXnZqrVFLuhmuWnA_2KDpQy1hsRwCpHJBSQAaAkzREALw_wcB
https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/oliemaling/cobra-oliemaling-vandbaseret?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtbtT4y0Y5meQ06g1iWXnZqrVFLuhmuWnA_2KDpQy1hsRwCpHJBSQAaAkzREALw_wcB


Rengøring af pensler: brun sæbe 



Fernis

Et oliemaleri tager lang tid, før det hærder op og er gennemtørt. 

En slutfernis indeholder normalt betydeligt mere harpiks end en retoucherfernis. 

Derfor danner en slutfernis et mere lukket lag end en retouchefernis. Det kan give 
problemer, hvis du ferniserer maleriet før det er gennemtørt. 

Maleriet kan pletvis blive meget klæbende og/eller rynkende. Rynkerne kan være 
så fine at de i første omgang ikke opdages. Resultatet vil dog være, at lyset de 
steder brydes i alle retninger, og det vil ligne matte pletter.



Det anbefales derfor, at du venter mindst et år med at anbringe den endelige 
slutfernis. 

Indtil da kan du bruge en retouche fernis, som midlertidig beskyttelse på 
finger-tørre oliebilleder, opfrisker misfarvede (matte) dele.

Retouche fernis ar også har den fordel, at du kan male videre ovenpå.



Slut fernis

Old Holland

Forhandler: https://aartdevos.dk/maleri/fernisser/slutfernisser.html

https://aartdevos.dk/maleri/fernisser/slutfernisser.html


Retouche fernis

Forhandler: https://kunstkompagniet.dk/rembrendt-40-ml-rembrandt-564-brillant-blue.html/?SID=q9s12p82mrsnacrsgiqgdihigd

https://kunstkompagniet.dk/rembrendt-40-ml-rembrandt-564-brillant-blue.html/?SID=q9s12p82mrsnacrsgiqgdihigd


Pensler
Blandingshårspensler:

● En blanding af syntetiske, mår- og andre naturlige hår. Velegnet til oliemaleriet. Spændstige, 
slidstærke og med stor farveoptagelsesevne.

● Raphael - Kevrin+

Forhandler:

https://aartdevos.dk/maleri/pensler/blandingsharspensler.html

https://aartdevos.dk/maleri/pensler/blandingsharspensler.html


Oksehårspensler:

● Hårene er lige så bløde som mårhår, men mindre spændstige. Bruges mest til lasurarbejde i 
oliemaleriet.

● Mærker: Rekab og Santandér

Forhandler:

https://aartdevos.dk/maleri/pensler/okseharspensler.html

https://aartdevos.dk/maleri/pensler/okseharspensler.html


Lærreder
Hør, bomuld og nogle blandingsprodukter med syntetiske fibre.

Du kan købe lærreder i forskellige størrelser, der er spændt op.

Eller du kan købe det i metermål og så selv spænde det op på blindrammer 

Du kan finde forskellige typer lærreder her:

https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/laerred

https://aartdevos.dk/maleri/laerred.html

https://www.stelling.dk/laerreder.html

https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/laerred
https://aartdevos.dk/maleri/laerred.html
https://www.stelling.dk/laerreder.html


Den rene bomuld er billigst. 

Det er dyrere i drift, fordi den suger meget farve til sig. Bomuld er ikke særligt 
modstandsdygtig overfor skade og tryk og har en tendens til at give sig lidt over 
tiden. 

Den kan dog være udmærket til små størrelser og til at øve sig på.



Hørlærreder:

● er generelt dyrere 
● findes også i forskellige kvaliteter, men er generelt mere modstandsdygtig 

over for skader og tryk.
● findes i forskellige teksturer
● til portrætter vil jeg anbefale en kvalitet, som er fin i teksturen.



Blindrammer
Blindrammer findes i forskellige tykkelser.



Forhandlere af blindrammer
Du kan læse mere om dem her:

https://www.stelling.dk/laerreder/blindrammer.html

https://www.jydskramme.dk/Udregn-og-bestil/Blindrammer-k66-i1141.html

http://www.vindelev-ramme.dk/_dk/BLINDRAMMER_OG_L198RREDER/Opsp230ndte_l230rreder

https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/blindrammer

● Du bør vælge en stiver fra mål på: 80 x 100 cm for at undgå, at lærredet slår sig.

https://www.stelling.dk/laerreder/blindrammer.html
https://www.jydskramme.dk/Udregn-og-bestil/Blindrammer-k66-i1141.html
http://www.vindelev-ramme.dk/_dk/BLINDRAMMER_OG_L198RREDER/Opsp230ndte_l230rreder
https://www.cbart.dk/maleri-og-tegning/blindrammer


Teknikker
Først vise, hvordan farven kan strækkes og hvordan man kan ændre farven også 
undervejs.

Vådt i vådt

lasurteknik

pastose lag



Q&A
Du kan skrive til mig og stille spørgsmål til kurset, hvis der er noget, som du er i 
tvivl om eller har brug for hjælp til i forhold til kurset. 

Skriv et opslag i kunstskolens FORUM & FÆLLESSKAB:

Feedback fra Ann-Lisbeth

https://sanvigs-kunstskole.dk/forums/forum/feedback-fra-ann-lisbeth/

