
Mal med linoliemaling 

 

Kursus i Indvendig istandsættelse 
Tema: Mal med Linolie  

Brug de gamle sjove teknikker når du vil udsmykke dit hjem. 
 
...Det kræver ingen forudgående håndværksmæssig viden at deltage i dette kursus, hvor vi dykker 
ned i en række af de gamle sjove teknikker og kunsten at male med linoliemaling. 

Underviser på dette kursus er kirkemaler og forfatter til bogen "Håndbog i linoliemaling" Simon 
Vejbæk Kinch 
 
TEORI 
Den teoretiske del af kurset gennemgår en række af de gamle dekorationsmetoder; maling, tapeter, 
ådring, marmorering samt skabelonering og de stilarter de passer til. 
 
PRAKSIS: 
Den praktiske del af kurset foregår i Hverringes demohus og kursusværksted, hvor vi denne gang 
har tema om linoliemaling.  
 
Linoliemalede overflader har en smuk struktur og kan fremstå både matte eller blanke. Det er ikke 
svært at male med linolie, men for at få et godt resultat kræver det at man er bekendt med teknikken 
som adskiller sig væsentligt fra at male med moderne plastik- eller alkydmaling.  
 
Vi ser på de mest forekommende fejl og mulige problemløsninger. Vi arbejder med at stryge med 
forskellige blandinger af linoliemaling og endelig kommer vi omkring tips og tricks. 
 
Afslutningsvis vil vi se lidt på fremstilling af temperamaling, til væg eller panel, som også er en 
klassisk maling til interiør. 
 
KURSUSGEBYRET INKLUDERER: 
Undervisning, materialer og forplejning. (Morgenmad, frugt, frokost, eftermiddagskaffe og kage). 
 
 



 

 

SAMARBEJDE: 
Kurserne udbydes i et samarbejde mellem Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og 
Hverringe Centrum for Restaurering. 

PRISER OG TILMELDING: 
Pris pr. kursus: 995,00 kr. 
Pris for medlemmer af Landsforeningen: 955,00 kr. 
 
 
Ønsker du at deltage i hele kursusrækken beder vi dig kontakte os. Er du medlem af 
Landsforeningen, beder vi dig ved tilmelding om at skrive MEDLEM AF BY- OG LAND i feltet 
"Evt. virksomhed" eller kontakte os, så regulerer vi prisen på din deltagelse. 
 
TILMELDINGSFRIST: 7 DAGE FØR KURSUS START 

 
 

 
   Antal pladser:  15 
 
Pris pr. pers.:  995,00 DKK 
 
Tidspunkt:  Søndag den 29. maj 2016 - fra kl. 09.00 - 16.00 
 
Underviser:  Kirkemaler og forfatter Simon Vejbæk Kinch 
 
Information: 

 

PRISER OG TILMELDINGSOPLYSNINGER - SE OVENFOR 
 
Kurserne afholdes på Hverringe på adressen: 
Gl. Broløkke 
Hverringevej 179 
5300 Kerteminde 
 



Kontakt info: 
Anne Midtgaard Jønsson 
 
Telefon: 6332 3131 
Mobil: 4020 3172  
E-mail: amj@hverringe.dk 
 
Ved afbud senere end 3 uger før kursusdato kan vi desværre ikke refundere 
kursusgebyret. 
 
Der tages forbehold for aflysning grundet for få tilmeldinger. 
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