
MÅLA INNE
STEG FÖR STEG



Material:
• Färg 

Välj den kulör du vill ha och välj om du vill 
ha matt eller blank färg.

• Roller 
Förkortar arbetstiden när du målar större 
ytor.

• Förlängningsskaft  
Bra för ergonomin.

• Spackel 
För att jämna ut ojämnheter innan du 

börjar måla.
• Slippapper 

För att slipa ner ojämnheter och ge fär-
gen bättre fäste.

• Täckplast  
Skydda möbler och växter från färgstänk.

• Skyddsfilm med tejp 
Perfekt när du ska maskera fönster.

•  Maskeringstejp  
Till lister, golvpapp och fönster.

• Målarremsa  

När du spacklar skivskarvar och lagar hål.
• Målartvätt  

Om du behöver göra rent inan du målar. 
• Golvpapp  

Skydda golvet från färgstänk. 
•  Handskar  

Om du vill skydda händerna från färg och 
kemikalier. 

• Penslar av bra kvalitet  
Bra penslar tar mer färg och lägger på 
färgen jämnare.

Med bra planering och rätt grejer så kan du måla om vardagsrummet hemma på bara två dagar. Se till att handla 
hem allt du behöver och testmåla gärna färgen innan så att du är säker på att du får det resultat du vill ha.

PROJEKT: MÅLA INNE S. 2/3

Du behöver:

Förberedelser:
• Välj kulör och typ av färg (Kom ihåg att blank färg i regel är lite tåligare och lättare att hålla ren, samtidigt som den 

framhäver mönster och strukturer. Matt färg däremot kamouflerar bättre eventuella ojämnheter på väggen).
• Köp roller, pensel, färg, täckpapp, maskeringstejp och annat du kan behöva under målningen. 
• Töm rummet på smågrejer.
• Ställ större möbler i mitten av rummet och täck över med plast om du är orolig för färgstänk. Har du möjlighet, ställ 

möblerna i ett annat rum, då är det ännu enklare att komma åt överallt.
• Tvätta väggarna.
• Vill du hänga tavlor och hyllor på samma ställe även efter att du målat? Sätt tändstickor i hålen, ta bort dem just 

när du målar och sätt sedan tillbaka dem direkt. Då slipper du mäta på nytt när rummet är klart.
• Spackla (titta på vår film om spackling om du vill ha tips).
• Slipa bort ojämnheter med slippapper eller slipnät och dammsug undan dammet. Kom ihåg att din vanliga 

dammsugare kan må dåligt av slipdamm, använd hellre en grovdammsugare om du har möjlighet.
• Torka av väggarna med en lätt fuktad trasa när du är klar.



PROJEKT: MÅLA INNE S. 3/3

Steg 1 – Skydda, socklar och annat
När du städat undan, spacklat och slipat är det dags att börja måla. Se till att skydda ditt golv (kan vara bra att göra redan innan 
spacklingen). Lägg först ut plast och ovanpå det lägger du golvpapp. Täck hela golvet och se till att tejpa alla skarvar med masker-
ingstejp. 

Kom ihåg att även täcka över socklar, lister, paneler och annat som du inte planerar att måla. Maskera socklarna med plastfolie och 
maskeringstejp. Täck även över fönster och dörrar med plast.

Steg 2 – Börja måla
Så, har du spacklat, slipat och täckt golvet nu? Äntligen dags för det roliga – själva måleriet. Måla först kanter och hörn med pen-
sel. Sen är det dags att ta fram rollern, se till att fylla den med mycket färg. Börja måla ungefär en rollers bredd från ett hörn/kant. 
Jobba nerifrån och upp och lite åt sidorna. Pressa inte rollern, då kan du få ränder och färgen kan täcka sämre. Ha ett lätt grepp 
och låt rollern göra jobbet. 

Jobba hela tiden överlappande och när väggen är klar drar du några drag från golv till tak för att bli av med eventuella ränder.

Steg 3 – Andra lagret
När färgen fått torka är det dags för lager nummer två. Olika färg har olika torktid, läs på burken för att se hur länge just din färg 
behöver torka. När du gör andra lagret behöver du inte göra samma precisionsarbete eftersom du redan målat i hörn och kanter. 
Kolla torktiden noga och känn försiktigt på väggen innan du ställer tillbaka möbler. 

Steg 4 – Måla socklar, lister osv. 
Vill du även passa på att måla socklar, lister eller foder? Vänta tills väggen torkat. Tvätta träet och slipa bort ojämnheter. Tvätta 
igen så att du får bort allt slipdamm. Grunda först träet med heltäckande grundfärg anpassad för ändamålet. Om träet är omålat 
kan fibrer resa sig av grundfärgen, då måste du slipa  och tvätta en gång till innan du slutmålar. 


