
 

 

Kalkmaling kan gøre underværker, selv med små penge. 

Forny dit køkken Annie Sloan Kalkmaling.  

 

Stole: De små farveprøver, der er mere end rigeligt i dem, da jeg jo til satte vand for, at få det 

tyndelag maling. Farverne var 

Louis Blue 120 ml, Greek Blue 120 ml, Florence 120 ml. Stolene blev efterbehandlet med Klar 

Voks 500 ml,  Pris ialt  302 kr  for nye stole i ønsket design. 

Bordet fik kun Mørk voks på bordpladen og benene blev Antibes Green med Sort Voks. Pris 177kr 

 

 

 

                                                              

 

Resten af malingen blev brugt på den lille skammel og de gamle skuffer. 

Jeg brugte kalkmaling på spray til anretter bordet, lysestagerne og lampeskærmen. 
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Du kan også fint, anvende Annie Sloan Chalk Paint til at male køkkenskabe. 

1. Start med at rengøre køkkenlågerne. Påføre malingen i et tykt lag, hvis du ønsker grov struktur, 

bevæge penslen i forskellige retninger for at skabe denne flotte tekstur. Ønsker du en glat overflade, 

fortynd da malingen med lidt vand. 

  

 2. Lad lågerne tørre (de første du malede er nok tørre, når du maler den sidste). Så maler du lågerne 

igen 2. gang. 

  

3. Når malingen er helt tør anvender du Clear Chalk Paint Voks. Sørg for at du arbejder voks godt 

ind i overfladen og tør det overskydende af med en fnugfri klud. Du kan med fordel anvende 

Vosk Børsten, den gør det virkelig nemt at få voks i til alt og giver smukke penselstrøg. 

  

 4. Dagen efter giver du et lag Clear Chalk Paint Voks mere. Vores voks er vandafvisende og de 

mange lag gør den stærk. Giv et lag ny voks i ny og næ, når der er behov. 

  

5. Du kan også vælge, at lakere dine låger med Junskers mat Lak eller Lak fra Annie Sloan 

Du rengøre med en fugtig klud. Når du anvender rengørings-middel, vil du med tiden fjerne noget 

voks og området får brug for rewaxing. 

 

 

Du er velkommen i min inspirations gruppe på FB Klik Her 

 

Hilsen Britta 

BrittasWorkshop 

Ålekistevej 143 

2720 Vanløse 

Tlf: 71 72 94 92 

CVR- nr: 36 33 15 26 
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