
Adress 

Carl Larssons väg 12 

790 15 Sundborn 

Webbplats: carllarsson.se 

Lokalen 

Carl Larssons “Vébo” är en 

utrustad verkstad som ligger I 

paret Larssons trädgård.  

Öppettider, Larssons 

vébo: 9.30-17.00 

Parkering 

… kostnadsfri intill restau-

ranten. För att köra in på 

gården (för I och urlastning) 

bör vi fråga personalen om 

det är ok först! 

Öppen Lördagskroki  med dubbelpass 26 maj  2018  

i  Car l  Larssons vébo, Sundborn  

Ta med 

… dina tecknar och målargre-

jor ev. staffli,  lunchmat och 

fika.  I lokalen finns ca 15 

stafflin. Naturligtvis väljer du 

själv vilket medium du vill 

använda, penna, kol, kritor 

eller (doftlös) oljefärg till dina 

modellstudier! 

Tillgång till 

Det finns bord och stolar och 

vatten I lokalen. Toalett ute på 

garden vid receptionen. 

Resturant Hyttstugan serverar 

lunchbuffé och fika mellan 12-

15. 

Modellens tider  

11.15 – 16.30 

... med pauser och lunchrast.  

Kostnad 

Du betalar direkt till modellen 

vid respektive pass. 

50:- för krokipasset  

100:- för modellstudiepasset.  

Personal  om lokal: 070 776 96 09   

Jan om modell: 070 555 76 00 

Marica om utskick: 070 353 09 07 

Kontaktpersoner: 

Lokalen, Carl Larssons vébo öppnar: 9.30 

Personal öppnar och du kan från och med nu vara med och ställa iordning lokalen till 

11.15 då krokin börjar eller bara ställa in dina grejor om du ska gå visningen innan. 

 

Guidad tur: 10.00—10.45  Visning av Carl Larssongården 

180:- 

OBS! Ring 023-600 53 och anmäl i tid för att försäkra dig om plats!  

Säg att du ska vara med på modellteckningen. 

Hämta inspiration innan dagens modellstudier och gå visningsturen I konstnärsparet Lars-

sons hem. Se skisser, målningar, textilier och möbler och sist men inte minst deras atelje. 

 

Pass 1: 11.15  – 13.00 kroki och modellteckning 50:- 

Korta ställningar,  från några sekunder upp till max 5 min. Bestäms av modellen. Du tar med 

dina tecknargrejor och hårt underlag om du behöver det.  En kvarts paus I halvtid. 

(Som en vanlig på lördagskroki på museet.) Du behöver alltså inte anmäla innan att du kom-

mer—krokin är öppen! 

Kom I tid så du hinner ställa I ordning din plats innan vi börjar! 

Ta med 50 SEK som betalas direkt till modellen  under eller efter passet. 

www.modellteckning.se med kroppen som referens 

Lunchpaus: 13.00-14.00 

Antingen fikar vi med medhavd lunch eller går till Restaurang Hyttstugan intill. De har 

öppet mellan 12-15 och serverar lunchbuffé och fika. 

 

Pass 2: 14.00 – 16.30 modellstudier 100:- 

Modellen står i längre ställningar. Ev. Samma ställning. Vi som tecknar avgör det på plats. 

Ett pass för dig som vill göra modellstudier. Kom I tid så du hinner ställa iordning din plats 

innan vi börjar! Modellen bestämmer när  pauser tas. 

Ta med 100 SEK som betalas direkt till modellen I anslutning till passet. 

Avslutning: 16.30—17.00 

Vi hjälps åt att plocka undan efter oss innan personal kommer och stänger 


