
 

 

Male dit stof med Kalkmaling - en nem make-over på dit møbel. 

Male på Stof med Kalkmaling 

                                                                                           

 Hvor tit har du ikke set et møbel i perfekt stand, men hvor stoffet ikke er din smag. 

Her er en metode, hvor du kan male stoffet på dit møbel. 

Du skal bruge: 

Maling fra Annie Sloan Chalk Paint™ 

Mellem Pensel fra Annie Sloan 

Klar lys soft Voks 

Voks  Børste 

Bomulds klude (fnugfri) eller skuresvampe 

Vand 

Sådan gør du: 

Det er svært, at sige hvor meget vand du skal tilsætte malingen, det afhænger af hvilken type stof du 

skal male. 

Er dit stof tykt, tyndt, absorbere det maling/vand let eller ikke. 

Du skal blande din maling så det let absorberes af stoffet og blandings forholdet vil være forskelligt 

fra stof til stof. 

http://www.brittasworkshop.dk/butik/chalk-paint-1l-annie-sloan/olive-chalk-paint-annie-sloan/
http://www.brittasworkshop.dk/butik/pensler-og-ruller-til-din-chalk-paint/annie-sloan-pensel-mellem-nr-12/
http://www.brittasworkshop.dk/butik/voks-lak-og-lim-til-chalk-paint/annie-sloan-voks-lys-soft-500-ml-kopier/
http://www.brittasworkshop.dk/butik/pensler-og-ruller-til-din-chalk-paint/annie-sloan-voks-pensel-lille/


Det er bedre, at anvende mere vand, end for meget maling. 

Kommer du et for tykt lag maling på dit møbelstof, ligger malingen sig ovenpå stoffet og vil gøre 

det stift. 

Stoffet skal absorbere maling/vandblandingen så pigmenten kommer ned i stoffet. 

  

Fortynd malingen med vand, dette gøres bedst ved, at kommenoget maling op i en anden beholder 

og tilsæt vand der. 

Ofte er ½ maling og ½ vand 

Gør din pensel våd (ikke drivende) inden du går igang, påføre nu din blanding, det skal være nemt 

at påføre stoffet. 

Husk det er nemmere, at dække stoffet med mørkere farve, end dit stof er. 

Mal hele møbelstoffet på en gang og hvis der er områder, som ikke er dækket med lige meget 

pignemt, kan du vender tilbage til det område og male igen. 

Når du har malet dit stof, skal det tørre helt op inden du maler næste gang. Ofte er dette min. 1 døgn 

måske mere! alt afhængig hvor kraftigt dit stof er. 

Når stoffet er tørt, kan du male det igen. Det er normalt at skulle male stoffet 2 til 3 gange, før det er 

helt dækket. 

Når stoffet igen er tørt, kan du give voks. Du pensler et tyndt lag voks på dit stof, farven vil ændre 

sig lidt, det bliver lidt dybere / mørkere. 

Voks områder ad gangen, tør løbende det overskydende voks af med en fnugfri klud, så det ikke 

opleves fedtet. 

Når du har vokset hele dit stof / møbel kan du fint poloer op, jeg gør ofte dette med, den bløde side 

af en grydesvamp. 

Kom gerne ind i min gruppe på FB Klik her 

  

Hilsen Britta 

BrittasWorkshop 

Ålekistevej 143 

2720 Vanløse 

Tlf: 71 72 94 92 

CVR- nr: 36 33 15 26 

https://www.facebook.com/groups/PrygelsElopper/?ref=bookmarks

