
Färgrecept
FÄRGTYP RECEPT TORKTID ÖVRIGT

Vit linoljefärg 
5 liter

Användning
För utomhusbruk
Kan användas på de 
fl esta underlag såsom 
trä, plåt, gjutjärn, 
gips, cement m m.

3,2 kg kokt linolja
6,5 kg Titandioxid
2,0 kg Zinkvitt
Ev. torkmedel

Blanda pigmentet i en mindre del av 
oljan. Lös upp pigmentet noggrant. 
Tillsätt därefter resten av oljan samt 
ev torkmedel. Grundfärg förtunnas 
med 20–30 viktprocent lösningsme-
del. Mellanstrykningsfärg förtunnas 
10–20 viktprocent.

Grundfärgen, mycket 
tunt målad, är över-
målningsbar efter ca 
12 timmar. Mellan- 
och färdigstryknings-
färgen är övermål-
ningsbar efter 24 
timmar. Genomtorr 
efter ca 3–4veckor.

Vid kulörstark färg baseras 
färgen på det pigment som är 
aktuellt och bryts sedan med 
vitt till ljusare nyans. Ljusare 
kulör utgår från vitt och bryts 
med önskat pigment. Verktygen 
rengörs med såpa och sköljs 
sedan med varmt vatten. Zink-
vitt ingår i alla kulörta färger för 
utomhusbruk.

Vit grundfärg
1 liter

Användning
För inomhusbruk
Kan används på de 
fl esta underlag såsom 
trä, plåt, gjutjärn, gips, 
cement m m.

0,27 kg kokt linolja
0,68 kg Zinkvitt
0,38 kg lösningsmedel

Blandning av färgen lika som utom-
husfärg.

Övermålningsbar 
efter ca 24 timmar. 
Genomtorr efter ca 
3–4veckor.

Vit färdig-
strykningsfärg
1 liter

Användning
se ovan.

0,70 kg kokt linolja
1 kg Zinkvitt
0,20 kg Titandioxid

Blandning av färgen lika som 
utomhusfärg.

Äggoljetempera

Användning 
Används med fördel 
på föremål med 
ganska hårt slitage så 
som stolar, trapp-
räcken mm.

1 del ägg
1 del kokt linolja
1 del vatten
Några droppar terpentin

Blanda i en burk med lock. Vispa 
äggen, tillsätt samma mängd olja. 
Rör om eller skaka burken. Tillsätt 
vatten portionsvis tills en emulsion 
bildas. Sila bort ev. klumpar.

Färgen är en färskvara, förvara 
i kylskåp. Terpentin fungerar 
som konserveringsämne och 
förlänger hållbarheten. Ytan kan 
poleras efter ca 10 dagar med 
korthårig borste och mjuk trasa. 
Verktygen rengörs med såpa 
och varmt vatten.

Limfärg
animaliskt eller 
vegetabiliskt lim
Ca 10 liter

Användning
För inomhusbruk på 
de fl esta underlag till 
exempel väggar och 
tak. Färgen är känslig 
för fukt, olämplig i 
kök och våtutrym-
men.

10 kg krita
5 liter vatten
limlösning av 0,2 kg lim, 
eller samma mängd cellolusalim för 
vegetabilsk limfärg

Blötlägg kritan i ett kärl som rymmer 
15 liter. Slå i vatten och häll i kritan. 
Rör inte om! Låt stå 12 timmar. 

Horn och benlim blötläggs i rostfritt 
kärl med lite vatten dagen före 
målning. Cellolusalim blandas med 
vatten samma dag som målningen 
ska ske Efter blötläggning värms 
limmet i ett vattenbad så det blir 
lättfl ytande. Kan med fördel förstär-
kas med lite linolja.

Limfärg torkar fort, 
när den svalnar. Lim-
färg får inte sin rätta 
kulör förrän den har 
torkat.
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Äggoljetempera 
strykes på tunt i fl era 
lager för full täck-
ning, 2–3 dygn 
mellan. 

Torktiden kan bli 
mycket lång.

Limfärg stryks bara en gång, 
snabbt och fl ödigt och blir täck-
ande. Jämn och matt yta med fi n 
lyster, som är lätt att renovera. 

Färgen kan brytas genom att 
kritan delvis ersätts med kulört 
pigment. 

Färgen är känslig för mekanisk 
åverkan och kan krita av sig om 
den inte är linoljeförstärkt.

Animalisk limfärg kritar inte lika 
lätt som vegetabilisk.

Mycket tunt målad är 
färgen övermålnings-
bar efter ca 12 tim-
mar. Genomtorr efter 
ca 3–4veckor.



FÄRGTYP RECEPT TORKTID ÖVRIGT

Slamfärg
(Rödfärg)

2 kg järnvitriol
5 liter kokt linolja
2 kg fi nmalet rågmjöl
8 kg rödfärgspigment
vatten

Järnvitriol löses i 50 liter kokande 
vatten, linoljan tillsätts innan vattnet 
kokar. Vispa ner rågmjöl (ej rågsikt). 
Kokas 15 min. Pigmentet rörs i. Kokas 
ytterligare i 15 min.

Ca. 1 timme

Kalkfärg
Ca 100 liter

Användning:
Putsade ytor och 
tidigare kalkmålade 
ytor.

20 kg våtsläckt kalk
100 liter vatten
ev. kalkäkta pigment

Våtsläckt kalk omrörs väl i vattnet. 
Tillreds i god tid före användandet.
Släckt kalk fås genom att vatten sätts 
till bränd kalk (kalciumoxid). Tillförs 
endast den mängd vatten som be-
hövs för att släcka den brända kalken, 
erhålls torrsläckt kalk. Tillförs ett över-
skott av vatten fås våtsläckt kalk. 

Målning skall utföras utan av-
brott och med ett skikt per dag. 
Färgen appliceras fl ödigt, men 
inte så den rinner. Fönsterglas 
skall alltid skyddas eftersom 
kalk etsar i glas. För att erhålla 
jämn sugning i putsunderlaget 
används kalkvatten (se nedan)
före strykningarna och som 
fi xering efter sista strykningen.

Kalkvatten
Ca 100 liter

20 kg kalkpasta
100 liter vatten

Kalkpastan rörs väl ut i vattnet. Kalken 
får sen sjunka till botten och det klara 
vattnet som bildas efter ett dygn 
ovanför bottensatsen är kalkvatten.

Vax 1 del rensat bivax
1 del kokt linolja
1 del terpentin (el. isoalifat/apelsinolja)

Smält bivaxet i en rostfri skål, i vatten-
bad. Blanda oljan och lösningsmedlet, 
och häll det försiktigt ner i bivaxet. Rör 
om noga. Ta bort skålen från värmen 
och fortsätt rör till det stelnar. Blir 
massan för tunn smälts den om och 
mer bivax tillsätts.

För ytbehandling av möbler, 
inredning och andra träföremål. 
Gnid på vaxet med en trasa, låt 
torka några dagar. Borsta med 
tät korthårig borste och polera 
med mjuk trasa.

Oljespackel

Spacklet är för både 
trä, putsade och 
murade ytor.

9/10 krita
1/10 rågmjölsgröt
kokt linolja

Koka rågmjölsgröten (ej rågsikt) da-
gen innan. Blanda gröt och krita och 
forma till en skål med plats i mitten 
för linoljan. Häll på lite olja i taget och 
blanda till bra konsistens.

Linoljekitt
till fönster

Rå linolja
Krita
Vatten

Fukta lämplig mängd krita med vatten 
och tillsätt lite olja. Arbeta in kritan 
i oljan så att en klibbfri och smidig 
massa erhålls.

Förvaras lufttätt, eller under 
vatten.
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Fil- och 
drickamålning

Filmjölk, öl, svagdricka, skummjölk 
eller sockerblandad vinäger. Väts-
kan blandas med pigment. Filmjölk 
ger en tjockare färg.

Målas på mager, väl torkad, 
linoljegrund. Bör fernissas eller 
oljas.

Ca. 24 timmar

Stryks tunt. Behöver ej torrt 
underlag.

Grunda gärna först med 
oljefärg. 

Mycket svår att tillverka.

På ny puts 
8 strykningar 
utomhus, 3–4 
inomhus, snabbtor-
kande.


