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Kurslitteratur och verktyg till Produktutveckling med möbeldesign 
120hp 
 
Till utbildningen behöver du kurslitteratur och en egen uppsättning verktyg och material för att skissa, 
skapa ritningar och mäta. Det är viktigt att du har kurslitteraturen och de flesta av verktygen till 
kursstarterna v.35, för att kunna göra alla övningar. Kostnaden för kurslitteraturen på programmet är 
generellt sett låg, då mycket av litteraturen ges ut som utdrag, kompendier eller finns kostnadsfritt 
digitalt. Förbruknings- och modellmaterial i kurserna är kostnadsfritt.  

Kurslitteraturen du behöver köpa till kursstart är:  

För kursen CAD 1 med Ritteknik: 
Ritteknik 2000 Faktabok ISBN: 9789188816184 
 
För kursen Designmetodik och projektarbete: 
Designhistoria – En introduktion: ISBN 9789187215728 
 
Nedan är en lista på verktyg och skissmaterial som både behövs i de första kurserna och under hela 
utbildningen. Se dessa som en investering, då många av verktygen håller för många år framöver. För 
alla produkter finns ett pris-spann, och det fungerar med produkter i det lägre prisspannet, även om 
det är bra att köpa produkter av hög kvalitet. Satsa t.ex gärna på en bra sax som både ger en god 
ergonomi och precision. Produkterna går att köpa på de flesta välsorterade butiker för hobby eller 
konstnärsmaterial. En del av produkterna finns också på Biltema, Jula, Rusta etc.  

- Brytbladskniv (9mm är smidigast)  
https://www.mattonbutiken.se/produkt/brytkniv-nt-cutter-a-300  
eller någon precisionskniv/skalpell:  
https://www.mattonbutiken.se/produkt/ergokaart-precisions-kniv 

- Skärlinjal i metall (30cm)  
https://www.mattonbutiken.se/produkt/linex-tunn-stallinjal-30cm 

- Linjal i plast (30cm) 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/m-r-linjal-30cm-klar 

- Passare 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/passare-seelig-145mm-620 

- Skärmatta A4  
https://www.mattonbutiken.se/produkt/skarmatta-altera-a4-3mm 

- Sax  
https://www.mattonbutiken.se/produkt/sax-fiskars-classic-universalsax-hogerhanta 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/sax-fiskars-classic-universalsax-vansterhanta 

- Stiftpenna 0.5 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/stiftpenna-pilot-supergrip-0-5mm-svart 

- Fiberpennor/liners, ca 0.2-0.7. Några olika eller ett set. 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/staedtler-pigment-liner-6-set-4-2-pa-kopet 

- Färgpennor 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/koh-i-noor-polycolor-fargpennor-1 



 

 

- Gummilim, papperslim eller allroundlim 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/gummiklister-fixogum-50-gram 

- Skissblock A4 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/layoutblock-daler-rowney-a4 

- Markerpennor. Man klarar sig på några enstaka eller ett mindre set av med t.ex pastellfärger 
eller gråskala. Det går ju att komplettera med fler senare. Copic är det märke med bäst 
kvalitet och utbud, men det går bra med billigare alternativ som Promarker.  
https://www.mattonbutiken.se/produkt/winsor-newton-promarker-6-pastel-tones 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/copic-sketch-12-set-warmgrey 

- Blödsäkert skissblock: 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/winsor-newton-bleedproof-pad-a4 

- Cirkelmall 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/m-r-cirkelmall-1-36mm 

- Gradskiva 
https://www.mattonbutiken.se/produkt/m-r-gradskiva-10cm-180-grader 

- Skjutmått  
https://www.clasohlson.com/se/Skjutmått/p/Pr408746000 

- Måttband  
https://www.clasohlson.com/se/Talmeter-3-m-Hultafors-/p/41-1845 

 

Tveka inte att höra av dig om du undrar något! 

 

Victor Strandgren  
Programansvarig  
036-101347 
victor.strandgren@ju.se 

 

 


