
 

 

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. 

Stencilling 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. 

Alle mine stencil kan genbruges, hvis de behandles med omhu, følge instruktionerne nedenfor og 

nyd din 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 mønstret overført. 

2. Du kan fastgøre din stencil med malertape i siderne, anvende non – permanent sprylim eller 

Fix – glue lim. 

3. Hæld en lille mængde maling på din palet eller en paptallerken. 

4. Kom maling sparsomt på en stencil pensel, stencilrulle eller duppesvamp og tør det 

overskydende af.. 

5. Dup forsigtigt et tyndt lag af maling på din stencil, der må ikke være for meget maling på dit 

værktøj, da malingen derved kan løbe ind under skabelonen. 

6. Gentag pkt 4. hvis det er nødvendigt og du vil have mere maling på din stencil. 

7. Lad malingen tørre lidt, inden du fjerner din stencil. 

Annie Sloan kalkmaling og Stencil, har du spørgsmål er du velkommer til at kontakte mig. 

Brittas inspirations gruppe 

 

Hilsen Britta 

BrittasWorkshop 

Ålekistevej 143 

2720 Vanløse 

Tlf: 71 72 94 92 

CVR- nr: 36 33 15 26 
 

https://www.facebook.com/groups/PrygelsElopper/

