
 

 
Målerier - Effekter man kan skapa med 
dekorativa målerier 

Effekter man kan skapa med dekorativa målerier 

Lasyr målning  

Man kan skapa egna mönster med lasyr målning. Lasyr är som en genomskinlig lack med lite 
pigment(kulör) man har sin egen fantasi som begränsning till mönster bildning. 

Olika effekter 

Tapetborste, att man arbetar korsvis eller vågrätt, lodrätt på väggen skapar olika slags 
randmönster.  

Plastpåse ihopskrynklad tryck plasten mot lasyren upprepa stöppligen över hela 
väggen skapar ett oregelbudet mönster. 

Dekorroller, för rollern diagonalt eller korsvis skapar oregelbundetmönster i rand form. 

Natursvamp, ströppla svampen med glesa tryck och sedan gå tillbaka och svampa 
tätare. Vrid svampen under ströplingen för att undvika linjemönster. Detta skapar 
oregelbundna prickmönster. 

Tidningspapper, knögla ihop en tidnings sida  och veckla ut och sedan tryck och ta 
bort pappret mot lasyren skapar ett oregelbundet unikt mönster. 

Wellpapp, en bit av kartong och så skrapar man på lasyr ytan vilket skapar 
oregelbundna rand mönster.  

Vill man ha stakare mönster effekt kan man ha lasyren i starkt avikande kulör från 
bottenfärgen. För en mildare effekt kan man ha mer liknande kulör på lasyren som 
bottenfärgen. 

Shablons målning 

Man använder sig av olika mönster urklippta i en plast film som man ströpplar med en svamp 
eller schablonspensel. 

Marmorering 
  
Imitation av olika stenarter olika marmorsorter kan ha mycket olika färg och teckning. Marmor 
kan beskrivas som ett antal stenar som skiljs åt av ådror och sprickor stora och tydliga ådror 
så kallat  karaktärs ådror är ofta avgörande för marmorns mönster och riktning. 

Ådring 

Imitation av olika träslag trä består av  kärnved med slutna bågar och längstgående ådror 
vissa träslag har mönster av flammor tex björk eller gå i flera riktningar t ex valnöt. 

Vid utförande av ådring eller marmorering rekomederas stora förkunskaper.  

Relaterade länkar 

Målning - hur du lyckas med målning och tapetserar själv 

 



Färgsätta – hur man väljer rätt färg/kulör? 

Målerimaterial - vilka målarfärger och målerimaterial används och varför? 

Övriga tips & råd
 

www.alcro.se, www.flugger.se, www.nordsjo.se, www.beckers.se, www.tecknos.se, www.caparol.se, www.eco.se,  
www.durosweden.se, www.borastapeter.se, www.farg-kvalitet.com, www.anti-corrosion.com, www.ncs.se 
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