
                                                                                               
 

 

Ofte stillede spørgsmål om kalkmaling 

Når du går i gang med, at male med kalkmaling vil der løbende komme mange spørgsmål. 

Derfor har jeg udarbejdet denne skrivelse, i håb om, at kunne afhjælpe dig. 

 Skal jeg slibe eller grunde, før jeg maler med kalkmaling? 

Nej du skal ikke slibe et møbel som er lakeret eller malet med en anden maling. Løst maling / lak 

skal dog fjernes, da det ellers kan skalle af. Kalkmaling hæfter på stort set alle overflader og det er 

kun i de færreste tilfælde nødvendigt med slibning, du skal kun slibe / ridse overfladen, med 

sandpapir, hvis dit det er meget glat fx et laminat møbel fra Ikea. 

Der kan være tilfælde hvor dit møbel er af en bejdsede træsorter eller det gennem tiden har fået 

meget olie fx, egetræ eller teaktræ. Så kan det være nødvendigt, at spærregrunde før du maler. Det 

er ofte når du skal male med de lyse farver som, fx Old White, Original, Pure og Paloma, det driller. 

Du kan udfører en test inden du går igang. Mal et område på ca 20 x 20 cm med din kalkmaling, på 

dit møbel og vent ca. 20 minutter. Hvis træet slår igennem, vil du kunne se en gullig misfarvning 

. Det er fordi olien / bejdsen eller garvesyre fra træet slår igennem. I disse tilfælde er det nødvendig, 

at du maler med spærregrunder før kalkmalingen. Giv det 2 x spærregrunder (tørre tiden er kort på 

den jeg sælger). Forsøg nu med din kalkmaling og se om farven bliver pæn. (Ellers må du 

spærregrunde igen) 

Hvilke pensel skal jeg bruge? 

Skal du male flere møbler, kan du med fordel købe en kvalitets pensel til dine projekter. Denne gør 

det halve arbejde og er behagelig og nem, at arbejde med. Pensler af naturhår er perfekte til, 

at producere en struktureret eller vintage finish. 

Penselhår som kommer fra svin er stærke, men alligevel smidige. De har naturligt spaltede spidser, 

så du kan male udtryks fuldt. De suger meget malingen til sig og afgiver den igen, så den efterlader 

en flot finish. Til mellem store møbler anbefaler jeg en pensel / børste i mellem størrelse fx Annie 

Sloan mellem Pensel eller den Håndlavet Kvalitets pensel 

Skal du male en glat struktur, hvor malingen flyder sammen vil jeg anbefale dig, at bruge en 

syntetisk pensel af god kvalitet fx Annie Sloan syntetisk flad pensel .  

Du kan også vælge, at rulle malingen på med en god skum rulle fx Annie Sloan malerrulle 

Hvordan maler jeg med kalkmalingen? 

Kalkmalingen er utrolig nem og lækker at arbejde med og du skal finde ud af hvilken look du vil 

have på dit møbel. 

Skal det være med kraftig struktur, glat struktur eller skal det se patineret ud? 

https://www.brittasworkshop.dk/butik/voks-lak-og-lim-til-chalk-paint/spaerregrunder-fra-dyrup-075l/
https://www.brittasworkshop.dk/butik/pensler-og-ruller-til-din-chalk-paint/annie-sloan-pensel-mellem-nr-12/
https://www.brittasworkshop.dk/butik/pensler-og-ruller-til-din-chalk-paint/annie-sloan-pensel-mellem-nr-12/
https://www.brittasworkshop.dk/butik/pensler-og-ruller-til-din-chalk-paint/haandlavet-oval-kvalitets-pensel-45mm/
https://www.brittasworkshop.dk/butik/pensler-og-ruller-til-din-chalk-paint/annie-sloan-flad-pensel-lille/
https://www.brittasworkshop.dk/butik/pensler-og-ruller-til-din-chalk-paint/annie-sloan-malerrulle-stor/


                                                                                               
 

Hvis du ønsker en kraftig struktur. Kan du 

gøre malingen tykkere ved, at lade den stå uden låg i nogle timer eller komme den i køleskabet. Når 

malingen påføres i tyk konsistens, vil penselstrøgene blive meget tydelige og gøre strukturen 

kraftig. Du maler i alle retninger og fordeler malingen ud på møblet. 

Ved glat struktur tynder du malingen med lidt vand, derved flyder den mere sammen og bliver glat. 

Hvis det ikke er glat nok, kan du slibe på malingen med fin sandpapir, når den er tør. Herved bliver 

overfalder helt galt og fin. 

Hvis det skal være patineret, sliber du med sandpapir på malingen så det underliggende træ kommer 

til syne, enkelte steder. Eller du kan male med forskellige farver og slibe ned til den underliggende 

farve. 

Du kan eksperimenter lidt, med de forskellige teknikker og prøve de forskellige strukturer. 

Hvor mange gange skal jeg male møblet? 

Du skal male dit møbel 2 gange med kalkmaling. Nogle gange kan en gang være nok, men der kan 

være hellig dage, som du ikke ser, på den matte overflade og de vil fremstå tydelig når du kommer 

voks på. Derfor anbefaler jeg altid, at der males 2 gange. 

Hvorfor skal jeg vokse mit møbel? 

Voksen binder malingen til møblet og den forsegler kalkmalingen, så den bliver beskyttet og bliver 

mere holdbar og slidstærk. når du har givet voks, kan du også nemt rengøre dit møbel med en op 

vredet klud også med sæbevand. 

Hvornår kan jeg give mit møbel voks? 

Det kan du når Kalkmalingen er tør. Det er lidt med forskel hvor lange tørre tiden er.  Der kan gå 

fra 20 min til 2 timer alt afhængig af temperaturen i rummet, træsort, om der er tilsat vand i 

malingen osv. Du kan altid mærke om din maling er tør og så kan du vokse. 

Hvordan kommer jeg Voks på? 

Den lyse voks påføres i et jævnt lag. Når du påføre voksen, skal du nærmest “trykke” den ind i 

Chalk Paint for at opnå 

de bedste resultater. Tænk på håndcreme – og fordel voksen på samme måde! Fjern overskydende 

voks med en ren klud. “Mindre er mere”, så det er ikke nødvendigt at bruge et tykt lag voks. 

Voksen vil føles tør, umiddelbart efter du har påført den. Arbejd kun med voksen på små 

områder ad gangen, så den ikke tørrer, inden du når at arbejde med den. 

Skal jeg bruge både lys og farvet voks? 

Nej! Det skal du ikke. Det kommer helt an på hvilket look du ønsker på dit møbel. Du skal dog altid 

bruge den lyse "klar" voks. først. for at mætte kalkmalingen. 

https://www.brittasworkshop.dk/butik/voks-lak-og-lim-til-chalk-paint/annie-sloan-voks-klar-soft-500-ml/


                                                                                               
 

Vil du have  “vintage” look, skal du bruge 

den  mørke "Dark" voks. ovenpå lys "klar" voks. Når du har påført din mørke voks, tørre du det 

overskydende voks af, med en klud eller den bløde side af en grydesvamp.  Syntes du, det er blevet 

for mørkt, kan du påføre mere “klar voks” , det vil virke som viskelæder. Du tager lys voks på 

kluden og tørre den mørke voks af igen. 

 Skal jeg vokse eller lakere mit møbel? 

Det er helt op til dig. Voks holde helt fint til dine kalkmalede møbler og div. overfalder. jeg vokser 

også spiseborde. Her giver jeg 3 x voks, over 3 dage. Voks, fjern det overskydende, dagen efter 

kører du fint sandpapir hen over voksen og vokser igen, fjerner det overskydende. Dette gør du igen 

3. dag. Derefter smider du en dug på i 3 uger og voksen er godt hærdet op og modstandsdygtig. 

Husk dog på, at voks er organisk materiale og kan ikke tåle du stiller fx en varm gryde eller våd 

vase ovenpå uden det giver mærker. Du kan dog altid reparere, hvis der kommer mærker. Våd ring 

fjernes ved at du varmer voksen op med en føntørre og ringen forsvinder. Mærker af kaffe / vin. 

Fjern voksen med sprit (maling fjernes også, mal igen og giv voks. 

Du kan lakere fx et spisebord elle stuebord. Lakere x 3 efter anvisningen på din lak. Skal dog være 

vandbaseret lak da malingen også er vandbaseret. Brug Annie Sloan Lak eller Lak fra Junckers  Du 

kan ikke vokse og bagefter lakere. Du skal derfor vælge om du vil vokse eller lakere dit møbel. 

Hvor meget kalkmaling skal jeg bruge? 

Som udgangspunkt rækker 1 liter maling til 13 kvm. Dog kommer det an på hvilke underlag du 

maler på. Har det været malet før? Er et nyt fyrtræ som suger meget vand og pigment? Og du skal 

ofte male to gange. Du er velkommen til, at medbringe et billede, når du kommer og køber maling. 

Så er det nemmere for mig at vejlede dig, i forhold til mængden af maling. 

Har du ikke her fået svar på dine spørgsmål om kalkmaling? 

Så står jeg står gerne til rådighed, og er klar til at vejlede dig i dit køb. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig på telefon 71729492 eller sende mig en mail med dine 

spørgsmål på Kontakt@Brittasworkshop.dk 

Du er ligeledes velkommen i min inspirations gruppe på Facebook, hvor jeg også gerne svare på 

spørgsmål 

   Klik Her 

Download PDF fil 

Ofte stillede spørgsmål 

Hilsen Britta 

  

https://www.brittasworkshop.dk/butik/voks-lak-og-lim-til-chalk-paint/annie-sloan-voks-moerk-500-ml/
https://www.brittasworkshop.dk/butik/voks-lak-og-lim-til-chalk-paint/annie-sloan-voks-klar-soft-500-ml/
https://www.brittasworkshop.dk/butik/voks-lak-og-lim-til-chalk-paint/annie-sloan-mat-lak-1l/
https://www.brittasworkshop.dk/butik/voks-lak-og-lim-til-chalk-paint/junckers-gulvlak-ultramat-vandbaseret-075-ltr/
https://www.brittasworkshop.dk/kontakt-brittasworkshop/
https://www.facebook.com/groups/PrygelsElopper/

