
 

 

 

 

Brittas Workshop tilbyder det bredeste udvalg af stencil til alle DIY projekter, til fantastiske 

priser! 

Annie Sloan kalkmaling og Stencil er en god kombination og mine genanvendelige stencil er 

nemme at arbejde med, også for begyndere. 

Brug stencil til, at skabe en unik forskel på et hver lærred, stof, møbler eller væg. 

Alle mine shabby chic,  damask stil og andre stencil kan bruges til at skabe den særlige 

distressed udseende på ethvert møbel, alt hvad der skal til er lidt fantasi, og du får det unikke look 

på ingen tid. 

Har du behov for inspiration til dine maler projekter kan du finde inspiration på min pinterest side 

 —> Brittas Workshop på pinterest 

Mine stencil er ikke selvklæbende, man kan imidlertid anvende non-permanent spraylim eller fix-

glue lim til at fastholde stencil til emnet. 

Stencil er en hurtig og nem måde at opnå en flot design på de fleste overflader. 

 

Du kan mit udvalg af stencil her 

 

 Stencil Nr. 30 

 

Her er en vejledningen til, hvordan du kan anvende din stencil til Raised stencil  

https://dk.pinterest.com/BrittasWorkshop/
https://www.brittasworkshop.dk/stencil-skabeloner/
https://www.brittasworkshop.dk/wp-content/uploads/2017/09/30-Stencil-Shabby-chic.jpg


Annie Sloan kalkmaling og Stencil sådan gør du: 

 

1. Placer og fastgør din stencil på den overflade som skal have en Raised stencil. 
2. Du kan fastgøre din stencil med malertape i siderne, at anvende non – permanent spry-lim eller Fix 

– glue lim er godt, så din stencil sidder godt fast. 
3. Du kommer lidt spartelmasse ud på din stencil og trækker det ud over skabelonen med en spartel. 
4. Alle udskæringerne på din stencil skal være fyldt med spartelmasse. 
5. Vær opmærksom på, at noget tørre hurtigere end andet, hvis det er for tørt når du fjerner din 

stencil, kan det rige spartelmassen med af. 
6. Du kan forsigtigt tørre efter med en fugtig klud på din stencil. 
7. Når udskæringerne er fyldt, fjerner du forsigtigt din stencil og spartelmassen bliver siddende på dit 

møbel. 
8. Når masser er tør kan du slibe det med fint sandpapir eller lade det blive groft. 
9.  

Annie Sloan kalkmaling og Stencil, har du spørgsmål er du velkommer til at kontakte mig. 
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https://www.facebook.com/groups/PrygelsElopper/

