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BØGER
1. Thuren, Torsten (2008) Videnskabsteori for begyndere, 2. udgave København: Rosinante
2. Öberg, Inger og Ersmann, Hervor (2002) Ny mønsterkonstruktion for kvinder, København: Borgen
3. Andresen, Trine (2016) Vild med sting. En grundbog i broderi, København: Turbine Forlaget
4. TEKSTIL. Brugsegenskaber og vedligeholdelse. Teknologisk Institut. (Skal først bruges ultimo januar 2019).
5. Szkutnicka, Basia (2016) Technical Drawing for fashion- a complete Guide
Laurence King Publishing (Kan købes hos Saxo)
6. Christiansen, Mogens og Rosenkvist, Gert (2008) Voksenundervisning. Formidling i praksis, København:
Hans Reitzels Forlag 2. udgave (skal først bruges primo januar 2019)
MATERIALELISTE
Tegnegrej
o Almindelig tegnevinkel
o Stiftblyant og viskelæder
o Tuscher i 2 mm. sort og eventuelt blå, rød, grøn
o Sorte vandfaste/permanente tuscher i forskellige størrelser.
STAEDTLER pigment liner: Æske med: 0,05+0,1+0,2+0,3+0,5+0,8
Desuden afskaffes: O,3-2,0 + 5mm (STAEDTLER permanent marker, Lumocolor sort.
o Sorte ikke-permanente tusch: STAEDTLER triulus color i sort
o Farveblyanter, farvepastels o.lign.
o Akvarelpensler i str. 2 + 4 + 8 (Behøver ikke være de fineste mårhår)
o Papirsaks
o Tape englehud
Sygrej
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stofsaks
En lille, god broderisaks
Afmærkningskridt samt tynd kridtblyant i hvid + grå fx fra Sewline
Knappenåle
Sømmometer
Målebånd
Spore
Opsprætter
Farvet karbonpapir til overførsel af mønster på stof hvidt samt rødt eller blåt + spore
Et stykke elastikbånd med huller lidt større end talje til ”taljebånd”
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Malertape ca. 2 cm. bred
Gummihandsker med langt skaft (ikke engangshandsker) gerne nitrilhandsker.

Bøger og materialer kan købes i Academic Books på Campus Carlsberg,
Hulmetorvet.
Omkring 1. december 2018, vil vi bede dig anskaffe følgende, mere information følger:
Adobe programmer Creative Cloud
InDesign, Photoshop & Illustrator
Undervisningen baserer sig på, at du downloader programmerne fra Adobe.
Som studerende kan du abonnere på hele Adobe-pakken for 151,25 kr. pr. måned, og du binder dig
for et år. Og her får du alle de programmer (Photoshop, Illustrator og In-Design), som du har brug
for.
Dette fremgår ligeledes af siden:
https://creative.adobe.com/da/plans
Se mere om programmerne her:
https://helpx.adobe.com/photoshop.html?promoid=5NHJ8FD2&mv=other. Og
https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html
Hvis der er problemer med at åbne linksene, så højreklik på dem og vælg: Åben link.
Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at sørge for download af programmet på egen
computer. Dette er en forudsætning for at deltage i undervisningen. Tjek og afprøv krav til computer
i god tid.
Krav til din PC/MAC:
https://helpx.adobe.com/dk/photoshop/system-requirements.html#Photoshop
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