
Sluta aldrig måla!

Så målar du stilen. Några tips 
och trix som är bra att kunna 
när du ska renovera.

Färglära 
Blanka ytor upplevs ljusare och kallare.
Matta ytor upplevs varmare och mörkare.
Ljusa ytor upplevs som större och lättare.
Mörka ytor upplevs som tyngre och mindre.

rumsupplevelse
Korridorer och avlånga rum kortas av med hjälp av en ljusare kortvägg och avvikande 
färgfält på långväggen/arna. 
Mörka tak sänker takhöjden, likaså att måla ned taket en bit på väggarna
Mörka golv krymper rummet
Vertikala ränder höjer rummet
Horisontella ränder breddar rummet (ha dock ej mörkaste kulör mot tak om det 
används fler kulörer, det ger fel tyngdpunkt)
Fondväggar skapar rumsavdelningar och dynamik, gör det lätt att förändra.

material
Kvalitetsverktyg är A och O för slutresultatet, även tejp och täckpapp är viktiga.
Handmålade ränder ger ett mjukare intryck än tejpade
”Sparverktyg” för snobbkant mot tak eller vägg är en bra investering (oumbärlig för 
snygga avslut)
Rollerskaft likaså, både för tak och väggmålning.
…. och kom ihåg ”mera färg i rollern” ett fel man ofta gör som nybörjare är att man 
målar för torrt, det skall smaska om rollern när man rollar! 

tak
Det händer inte så mycket i de svenska taken idag trist nog. Men vad kan man då 
göra för att få taket att leva. Här är några tips:
- Schablonera organiska former exempelvis blad i ljusa metallickulörer eller blank lack 
- Ta fram grafiska mönster, ränder eller låt en cirkel accentuera taklampan.
- Låt schablonen från väggen fortsätta upp i taket.
- Måla taket i en annan kulör än vitt. T ex en olivbladskulör i ett för övrigt vitt rum 
med många mörka träinslag osv.
- Bygg ned en ramp, kanske i samma form som bordet, sätt i en belysning och måla 
i accentkulör.

vägg
- Måla alla väggar i samma kulör men måla en vägg i högblank glans
- Måla alla väggar i samma helmatta kulör och måla ränder i:
    1. Högblankt. 
    2. Struktur (strukturmedel finns att köpa och kan tillsättas i stort sett i alla färger)
    3. Blank lack 
    4. Accentkulör/er 
    5. Metallic
- I sovrum: måla en sänggavel direkt på väggen (måla lagom högt och från vägg till 
vägg) och måla in sängborden i samma kulör.
- Måla en ruta på väggen för en snygg inramning av foton och tavlor

Här följer våra målningstips som är utarbetade tillsammans med vår 
färgleverantör Alcro. Saker som är bra att känna till när du planerar 
för renovering, ommålning och framförallt när du målar ”stilen”.



schabloner och tryck
- Köp färdiga schabloner, det finns massor av storlekar och mönster hos färgfackhan-
deln.
- Självhäftande plastvarianter är en kul nyhet som har dykt upp det senaste året.
- Rita och skär ut egna av stadig plast (finns schablonplast hos färgfackhandel och 
välsorterade hobbyaffärer)
- Gör egna genom att schellackera målarpapp många gånger.
- Låt göra egna schabloner genom någon screen-tryckfirma eller liknande som gör 
skyltar o dyl.
- Hur som haver, det är roligast med egna unika mönster
- Det finns också en hel del roliga och snygga badsvampar på marknaden som går 
utmärkt att använda som ”stämplar” på väggen t ex hjärtan, blommor och döskal-
lar, ett tips är att alltid prova på en bit kartong eller papp innan man sätter igång på 
väggarna för att känna in sig!

mönster
Mönster hittar man från praktiskt taget allt, bara den egna fantasin sätter gränser 
här, titta på tyger, kuddar, löv och blad, tidningar, porslin, broderimönster, tatuerings-
mönster osv. osv
- Tips på att göra större mönster på ytor:
1. För över mönster eller text med spritpenna eller skriv ut på OH-plast, projicera upp 
med OH-apparat och rita av.
2. Använd en dator och projektor
3. Rita ett hederligt gammalt rutmönster som man gjorde på bildlektionen i skolan 
och förstora upp mönstret på väggen (krångligt men genomförbart!)
- Vid mönstermålning använd kvalitetspenslar och tunna eventuellt färgen något för 
att undvika kantvallar (fula kanter).

snickeri och dörrar
- Måla listerna i samma kulör eller ton-i-ton som väggen, använd inte bara vitt.
- För större effekt måla listerna i en accentkulör istället för vitt.
- Måla in dörren/garderoben i väggkulören för att få upplevelse av mer väggyta
- Måla taklisten i en avvikande kulör ex. svart i en övrigt ljus omgivning
- Måla insidan av skåpen i en glad, stark färg, ta ut svängarna där om ingen annan-
stans så blir det lättare att hålla ordning.
- Måla in vägghyllorna i samma kulör som väggen för att framhäva dekorationsföre-
målen.
- Eller måla undersidorna på hyllorna i matchande kulörer
- Mörka kulörer på accenter och lister gäller överallt utom i fönsternischer där det 
bör vara ljusa kulörer för maximalt dagsljusinsläpp.

golv
- Målningsbara golv är trägolv, linoleumgolv och betonggolv.
- Måla golvet högblankt (snyggt men dammkänsligt).
- Rutmönster i svart/vitt, grå/vit, är klassiskt snyggt.
- Schablonmönstrat som en orientalisk matta, helt eller delvis, t ex under bordet.
- Slipa och olja trägolvet svart eller vitt.

möbler och detaljer
- Loppisfynd: måla, måla, måla, det är kul och det blir som nytt!
- Svart matt färg kan få vilken tråkig möbel att se hur modern ut som helst.
- Schablonmåla bordskivan i köket och skippa duken
- Metallicmålade kökstolar, snyggt och lite vardagslyxigt.
- Måla hela bordet i barnrummet med skoltavelfärg, tillsätt kritor
- Måla furutrappan vit och måla ett mittparti i grått eller knallrött, eller snygga gra-
fiska siffror

kom ihåg: sluta aldrig att måla. måla, måla, måla.

Dessa tips är framtagna av oss i butiken tillsammans med Alcro. Hjärtligt välkom-
men att besöka oss så berättar vi mer och omsätter dina tankar och idéer till smarta 
lösningar.                 


