
Tvådagars sommarkurs 
- ecoprint och akrylmålning

8 & 9 juli
Nedra Lid Södra och Tjällmo 

Övernattning på Backens B&B i Nedra Lid

Christina Agnedotter chr.agnedotter@gmail.com 073 670 93 15
Karin Mårtensson mail@karinmartensson.se 0735-85 27 86

Ecoprint - Färga papper och tyg med växter och järnskrot. 
Du får lära dig grunden i att göra mönster på både papper 
och tyg med hjälp av växter och metallskrot. Vi kokar i 
vattenbad med växter som vi plockar i trädgården.

Akrylmålning - Måla drömlandskap i färgrikedom och/eller 
monokromt. Vi leker med färgnyanser, temperatur, humör, 
mörker och ljus. 



Dag 1 - Måla drömlandskap i akryl

Innehåll
Under dag ett målar vi drömlandskap i färgrikedom och/eller 
monokromt. Vi börjar med bakgrundsfärger, varpå lager på lager läggs 
på medan våra pannåer torkar växelvis. Vi leker med färgnyanser, 
temperatur, humör, mörker och ljus. Du kan låta bilden komma av sig 
själv eller välja att styra den dit du vill. Material som ingår är tre små
pannåer, färg och lån av penslar, trasor och annat målarmaterial. 
Eventuellt mer material finns till självkostnadspris.

Upplägg
9.00 Incheckning och välkomstfika med information
Lättare lunch, mitt på dagen
16.00 Avslutningsfika med sammanfattning av dagens kurs.
19.00 Middag. Till middagen ingår alkoholfri dryck. Önskas något annat 
går det bra att ta med. 

Övernattning i Backens B&B, se mer information senare. 

Plats och tid
Kursen hålls i Karins ateljé i Nedra Lid Södra 31, utanför Nykyrka, Motala. 
kl 9.30 – ca 16.30



Dag 2 – Ecoprint 

Innehåll
Här ägnas dagen åt ecoprint. Du får lära dig grunden i att göra mönster 
på både papper och tyg med hjälp av växter och metall. Du kokar i 
vattenbad med växter, som du plockar hennes trädgård. Material som 
akvarellpapper, tyg och järnskrot ingår.

Upplägg
10.00 Välkomstfika med information
Lättare lunch, mitt på dagen. 
Avslutningsfika med sammanfattning av dagen.

Plats och tid
Dag två börjar med frukost på Backens B&B. 
Därefter går resan, på ca en halvtimme, till Christinas hem på
Egelstorpsvägen 1, Tjällmo. Kursen hålls i hennes trädgård och 
uteverkstad med tak. 
Kurstider 10.00 – ca 16.30



Allmän information

Kurserna passar både för nybörjare och för dem med tidigare 
erfarenhet.

Antalet deltagare är begränsat till 4 personer.

Kursavgift 3 900 kr, inkl mat, material och boende. Betalning  innan 
kursstart, mer information kommer.

Anmälan görs till Karin eller Christina, via mail. 
Frågor går bra att ställa även via telefon!
Meddela ev allergier vid anmälan.

Christina Agnedotter 
chr.agnedotter@gmail.com 073 670 93 15

Karin Mårtensson 
mail@karinmartensson.se 0735-85 27 86

Natten spenderas på Backens B&B, alldeles bredvid Karins ateljé. 
Är du sugen att fortsätta måla under kvällen så går därför det bra! 
Varje deltagare får ett eget rum, men delar badrum med ytterligare 
en gäst.. Det finns ett litet pentry, och uteplats i trädgården med 
utsikt över Vättern.

Övernattning på Backens B&B 

Välkommen!

För mer information om Backens B&B se www.backensbbb.se


