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Blås bort dammet

Damm i borrhålet kan ödelägga möjligheterna till en god 

infästning. Men hantverkaren har ett bra tips. 

Med ett sugrör blåser man lätt bort borrdammet ur hålet.

Är det ett sugrör som kan böjas i ena änden slipper du 

också får dammet i ansiktet. Med något så enkelt som ett

sugrör kan du lätt bli av med borrdammet. 



GUIDE Så här helspacklar du

Oavsett om du vill få fram släta väggar för att de ska 
målas eller för att de ska kläs med glasfiberfilt eller vanlig
tapet, så är det klokt att först helspackla dem. Det är 
ganska svårt och arbetet kräver tålamod och övning. Se 
här hur du helspacklar, både med vanligt finkornigt 
sandspackel och med grövre multiputsbruk.

PERFEKT: När du helspacklar får du fram en ensartad vägg
som är både slät och jämn samt klar för målning.

VANLIG HELSPACKLING

1. Det är bäst att använda en liten spackel för att lägga på
spackelmassa på den stora spackeln. Men lägg inte på 



ända ut till sidorna på den breda spackeln. 

2. Börja nere vid golvet och dra uppåt med lugna drag. 
Det blir lättare att styra jobbet om du drar cirka en 
tredjedel upp på väggen och cirka 1,5 meter i bredd. På 
så sätt spacklas väggen i omgångar. 

3. Skrapa bort spackelmassa från den breda spackeln och 
dra den i sidled. Då jämnar du till alla skarvar och 
överlappningar. Det går rätt lätt.

4. Fortsätt sedan ovanför det nyspacklade området. Dra 
ut spackelmassa cirka två tredjedelar upp och dra sedan 



neråt. Ta även nu endast en bit i sänder innan du jämnar 
till ytan i sidled.

5. När den sista tredjedelen har spacklats och väggen 
torkat slipas väggen. Spackla ytterligare en eller ett par 
gånger med mellanslipningar. Hyr gärna en giraffslip. Då 
kan du få stora ytor släta.

TIPS: SPACKLA HÖRN

spackla hörn

Skona hörnen och underlätta ditt arbete med 
hörnprofiler. Dessa finns att köpa på byggvaruhus etc. 
och kan skruvas eller klämmas fast på gipsskivorna. Dra 
spackeln längs profilen och släta ut spackelmassan i nivå 
med profilerna.



HELSPACKLING MED MULTIPUTS 

1. Blanda multiputs och vatten enligt bruksanvisningen. 
Bruket ska sedan användas inom två timmar så du får 
inte blanda för mycket. Konsistensen är perfekt när ytan 
på bruket är slät.

2. Lägg puts på en stålskånska eller stålspackel och 
fördela den på väggen. Dra nerifrån med jämnt tryck och 
endast en spackelbredd i sänder. Då får du en slät tya på 
väggen.

3. Dagen därpå kan du slipa bort eventuella ojämnheter 
med slippapper korn 60. Du kan också dra en våffla (en 



rivbräda) över väggen.

4. Pensla eller borsta väggen med vatten för då torkar 
nästa spackelskikt inte så fort. Vill du ha lång tid på dig 
med bruket kan du pensla med en primer.

5. Lägg på nästa skikt spackelmassa. Massan ska ha 
tjockare konsistens än när du spacklade första gången. 
Dra ut massan en spackelbredd i sänder för att hinna 
jämna till ytan innan den stelnar.

SMART METOD: HELSPACKLING MED RULLE

Om du tycker att det är svårt att hantera 



sandspackelmassan med en spackel kan du i stället rulla 
ut den på väggen. Men det kräver att du först späder 
massan med vatten och sedan lägger på ett rätt tjockt 
skikt – ett fält i sänder. 

Släta sedan ut massan med en bred spackel som ska dras 
upp och ner och i sidled – alltså på ”vanligt” sätt. 



GUIDE: Så här spacklar

du gipsskivor

Gipsskivor ger snygga, släta väggar och tak, men om 

skarvarna inte har spacklats ordentligt syns de tydligt och

då ser det inte lika elegant ut. Här kan du lära dig 

tekniken så att du efter lite övning själv kan skapa 

perfekta skarvar.

PERFEKT: Om skarven mellan gipsskivorna har spacklats 

på rätt sätt kan du inte se den när väggen har målats.

SÅ HÄR SPACKLAR DU GIPSSKIVOR – FÖRSTA SKIKTET 



1. Blanda gipsspackelpulvret med vatten och använd 

borrmaskin med omrörare eller en mixer. Färdiga spackel

kan användas men kolla att de passar ihop med skarvtejp

som ska täckas över. 

2. Tryck in spackelmassan ordentligt i den försänkning 
som är mellan de två skivorna. Utrymmet ska spacklas 
igen så det krävs att du lägger på rejält med massa. Dra 
spackeln nerifrån och uppåt. 

3. Det är svårt att spackla hela försänkningen på en gång 

så du kan gärna dela den i två delar. Dra först fast 

spackelmassan på den nedre delen av väggen och gör 

sedan likadant på den övre delen.

4. Jämna av sidorna när du har lagt på spackelmassan i 

ett tjockt skikt. Det går snabbare att göra det nu än att 



efteråt slipa bort överflödig massa. Här drar målaren 

spackeln uppifrån och neråt. 

5. Nu jämnas sidorna med en jämn och obruten rörelse. 

Använd en smalare spackel på cirka 15 cm och tryck ihop 

spackelmassan lite så att du kan få plats för skarvtejp och

mer spackelmassa. 

6. Skarvtejpen (här av papper) trycks fast i den våta 

massan uppifrån medan rullen ligger på golvet. Tejpen 

klipps sedan av. Vänta med att spackla tills massan på 

väggen har torkat. 

SÅ HÄR SPACKLAR DU GIPSSKIVOR – ANDRA OCH TREDJE 

SKIKTET



1. När massan på väggen har torkat kan det andra skiktet 
läggas på så att tejpen döljs av massan. Lägg på rikligt och
dra sedan längs sidorna. Släta ut massan uppifrån och ner
med ett långt drag.

2. Det tredje skiktet läggs på först när spacklet har blivit 
hårt (det tar 4-7 timmar). Det görs alltid med en bred 
spackel och ev. en finkornig spackelmassa som kan slipas 
slät och fin. 

3. När det tredje skiktet har torkat minst ett dygn ska det 
slipas. Det görs med fint slippapper korn 100 eller finare. 
Slipspår från grövre slippapper kan lätt ses genom 
glasfiberfilt.

VÄRT ATT VETA OM PAPPERSTEJP

Spackelmassan i skarven ska se till att övergången från en
skiva till en annan är stark och inte spricker om väggen 
rör sig. Därför byggs skarven upp (precis som en 



gipsskiva) av hård gips och seg armering.

Det finns två lösningar. En enkel med självhäftande nät 
av glasfiber, som klistras över skarven innan du spacklar 
första gången. Den andra är lite svårare men bättre – och 
den är den du ser på bilderna – med en tejp av papper.

Armering med papperstejp kräver mer handlag än den 
självhäftande remsan men är den starkaste lösningen och
pappret förhindrar längdförskjutningar.

Papperstejpen trycks ner i våt spackelmassa. När den har 
torkat spacklar du över pappersremsan.

HÅLL KOLL PÅ SKIKTEN



Tre skikt med spackelmassa verkar kanske mycket, men 
det är i alla fall så många skikt som en yrkesman lägger 
på.

Om du inte är van att spackla är det klokt att vänta med 
skikt två tills det första har torkat.

Och du ska inte slipa förrän det tredje skiktet är torrt.

VÄLJ RÄTT SLAGS SPACKEL

Använd endast styva kvalitetsspacklar till arbetet. Billiga 
mjuka plastspacklar duger inte. De ger efter och då kan 
det bildas svackor i eller små kullar på väggen och de 
kommer att synas efteråt. Du behöver flera spacklar, 
helst tre olika bredder. 



En 15 cm spackel för den första spacklingen där massan 
ska tryckas ner i skarven. En spackel på 25 cm för nästa 
spackling så att det blir slätt mellan de två skivorna och 
en spackel på 45 cm som också kan användas där två 
skivor utan spackelkant möts. Den drar ut massan så 
mycket att man inte kan se armeringe



Går det att borra hål i glas

Jag måste göra hål i en glasskiva och undrar om jag själv kan 

borra? Hur gör jag i så fall?

Tegelborren var bäst när vi försökte borra hål i glas med olika 

borr, inklusive glasborr.

Problem

Jag måste göra hål i en glasskiva och undrar om jag själv kan 

borra? Hur gör jag i så fall?

Lösning

Jo, du kan själv borra hål i glas, men du måste nog öva en del 

först. Vårt positiva svar gäller endast för hål upp till 8 mm och i 

glas som inte är härdat. Kontakta annars en glasmästare och be 

om hjälp. Ju grövre borr, desto längre in på glaset måste du 

borra för att det inte ska spricka. Var extra försiktig så att du inte

trycker på borren i det ögonblick spetsen går igenom. Här har vi 

lagt 6 mm glas på frotté. Efter att ha provat olika borr upptäckte 

vi att en tegelborr var bättre än andra – till och med bättre än 



glasborren.

Gör så här:

Börja försiktigt. Tejpen ser till att borren inte dansar iväg över 

glaset.

Bygg en mur av kitt runt borrhålet och häll i en skvätt vatten.

Borra med låga varvtal med en ny, vass tegelborr tills den 

kommer igenom.



Så här ser hålet ut. Efter lite övning kan du borra ett snyggt och 

rent hål. 



Hjälp, huvudgaveln på sängen är lös

Huvudgaveln till min resårmadrass kan inte spännas fast 

ordentligt i ramen, så att sängen rickar och muttrarna 

lossnar. Hur gör jag för att få den stabil?

Snedsträvan mellan gaveln och madrassen gör att 

huvudgaveln står stadigare.

Problem:

Jag har en säng där huvudgaveln sitter fast i 

resårmadrassen med två långa skruvar. De går in från 

gaveln genom klädseln på madrassen och sitter fast i 

dennas ram. Men muttrar och brickor är dolda i ramen 

och därför kommer jag inte åt att spänna fast gaveln 

ordentligt utan den blir lösare och lösare. Det är 

synnerligen irriterade och därför undrar jag: vad kan jag 



göra?

Lösning:

Det krävs en stum konstruktion som gör att huvudgaveln 

inte längre kan röra sig. Det bästa är att så diskret som 

möjligt fästa en snedsträva mellan huvudgavelns nedre 

del och ramen i resårmadrassen. Listen kan vara cirka 50 

cm lång, inte kortare. Listen behöver inte vara av trä, 

utan hellre ett plattjärn på exempelvis 4 x 20 mm (är det 

för tunt kan det böja sig). Gör hål i varje ände så att du 

kan dra fast snedsträvan med träskruvar i både 

huvudgaveln och sängramen.



Hur bockar jag stålprofiler?

PROBLEM: Kanterna på rampen är klädda med 

stålprofiler, som inte finns att köpa. Om jag köper 

stålplåt, hur bockar jag den?

Problem:

Från redskapsboden till infarten finns en ramp och 

kanterna är klädda med stålprofiler, som inte finns att 

köpa. Om jag köper stålplåt, hur bockar jag den?

Lösning:

Om du inte vill beställa profiler hos en plåtslagare kan du 

kanske använda fönsterbleck och bocka dem tills de 



passar i form. Det är relativt lätt att bocka plåten om du 

spänner fast den över kanten på ett arbetsbord eller 

mellan två kraftiga reglar. Använd helst plastklubba att 

slå med.



Hur bygger jag en enkel barngrind?

Vi har en trappa i hallen som vi inte vill att barnbarnen 

ska krypa i. Hur bygger jag en enkel barngrind?

PROBLEM:

I vår hall finns en trappa, och för att barnbarnen inte ska 

krypa upp på den, vill vi sätta upp en grind. Men det går 

inte att sätta upp en standardgrind för den skulle vara i 

vägen för ytterdörren när den är öppen. Finns det en 

smart, hopfällbar lösning?

LÖSNING:



Snickra ett galler av vågräta 12 x 27 mm lister och ett 

lagom stort antal lodräta 15 x 15 mm lister. Gallret ska 

vara så stort att det täcker hela trappans bredd och 

avståndet mellan listerna ska vara 10 cm. När du har 

skruvat ihop listerna och fäst gallret på väggen, kan du 

trycka ihop det och svänga upp det över de nedre 

trappstegen, så att det är fri passage. När barnbarnen 

kommer fälls gallret ner och dras ut till motstående vägg.

Steg 1:

Såga till 10–15 lister, cirka 70 cm långa. Borra ett 4 mm 

hål i varje list 8 cm från varje ände. Fasa av kanterna.

Steg 2:



Sätt ihop två av listerna med bladgångjärn och skruva 

fast den ena av dem på väggen, där grinden ska sitta.

Steg 3:

Skruva fast de övriga lodräta listerna på två grövre lister 

(12 x 27 mm) och skruva fast grinden på vägglisten.

Steg 4:



Fäst ett par låslister på väggen mittemot gångjärnen, som

grinden kan hållas stängd med när den har dragits ut.



Hur bygger jag en låda med plugg?

Jag vill bygga ett par solida plywoodlådor på hjul till 

barnens leksaker. Går det att sätta ihop lådorna med 

plugg?

Synliga pluggar kan vara mycket snyggt på lådorna.

Problem:

Jag ska snickra några trälådor av plywood och förse dem 

med hjul, så att barnen kan ha sina leksaker i dem. Först 

tänkte jag foga med laxstjärtsfogar, men det går inte så 

bra. Kan jag i stället plugga ihop lådorna?

Lösning:

Visst kan du det och vi föreslår att du använder dig av 

synliga pluggar. På så sätt kan du nämligen limma ihop 



sidorna med bottnen. Det är en ganska enkel teknik och 

du får ett mycket starkt resultat.

Limma ihop delarna och så snart limmet binder borrar du 

hål för pluggarna. Ta lite tid på dig att räkna ut var de ska 

placeras så kan resultatet bli mycket snyggt. Tjockleken 

på pluggarna får inte vara större än halva skivans 

tjocklek. Om skivorna är 16 mm får pluggarna vara max 8 

mm Ø.



Hur byter jag ut en platta?

Vi har skaffat en ny dusch i badrummet och nu har vi en 

platta med hål i. Dessutom har den spruckit. Hur tar vi 

bort den och sätter i en ny?

Borra ett par hål i plattan utan slagfunktion. Borra endast

5 mm djupt. Ju flera hål, desto lättare blir att ta bort 

plattan.

Problem:

Vi har skaffat en ny duschstång och det har resulterat i 

att det sitter en platta med hål efter beslagen på väggen. 

Hur byter jag ut den?

Lösning:



Genom att borra ett par hål till. Det låter kanske 

underligt, men det gäller att få bort kakelplattan utan att 

skada tätskiktet. Borra ett par extra hål i plattan, men 

inte så djupa att borren går in i väggen.

Du ska också separera plattan från de övriga genom att ta

bort fogen runt om. Har du en multimaskin kan du såga 

bort fogen. Såga inte djupare än 5 mm.

När fogen är borta slår du lätt på plattan med en 

hammare så att den spricker och så att du kan få en 

mejsel bakom den och bryta loss bitarna.

Gör så här:

1. Bryt loss bitar med en platt mejsel och med så få lätta 

slag som möjligt.



2. När du har skrapat rent lägger du på kakelfix med en 

tandspackel.

3. Den nya plattan tippas på plats när du har lagt 

avståndsbrickor i fogen.

4. Foga runt plattan. Dra ut fogmassan diagonalt med en 

gummispackel.



Hur delar jag de hårda plattorna?

Jag ska lägga klinker i min hall. Jag tänkte lägga dem 

diagonalt, så det blir en del långa klyvningar. Hur delar 

jag bäst de hårda plattorna?

Träffa exakt. Det är viktigt att plattan träffar kanten så 

att spåret ligger precis ovanför kanten. 

PROBLEM:

Golvet i vår lilla hall ska förses med klinker och jag ska 

lägga dem själv. Jag har tänkt mig lägga dem diagonalt så 

jag måste dela en del plattor. Jag gjorde ett par prov med

kakelskäraren men jag kunde inte dela plattorna snyggt. 

Vad ska jag göra? Jag vill inte dela alla plattor med 

vinkelslip.



LÖSNING:

Det är för det mesta inte svårt att dela klinker med hjälp 

av en kakelskärare, men en del hårt brända plattor kan 

vara besvärliga att dela även om de har ritsats. Det är 

ofta kakelskärarens brytfunktion som inte duger om 

plattorna är hårda. Ritsa plattorna som vanligt med 

kakelskäraren, men bryt av dem över en hård, fast kant. 

Håll varje platta 10–15 cm från kanten och slå ner den 

mot kanten.



Hur döljer jag de skeva fogarna?

Den vinklade fogen mellan dörrens foderlister passar inte

riktigt. Går det att rätta utan att börja om från början, 

eller finns det något sätt att dölja det?

Problem:

Även om jag tycker att jag har ansträngt mig så har jag 

inte lyckats att foga samman de vågräta dörrfoderlisterna

med den överliggande vågräta foderlisten. Det har bildats

en springa på några millimeter och det ser ju inte så 

snyggt ut. Kan jag knacka ihop delarna eller ska jag börja 

om?

Lösning:



Trots att vi har skrivit en del artiklar om hur man sätter 

upp foderlister och får dem att sluta tätt, så måste vi 

erkänna att det inte alltid är så lätt. Det kan t.o.m.vara 

besvärligt att få en osynlig fog.

Det värsta är att fogen kan ha blivit perfekt, men så 

torkar träet och drar ihop sig en aning. Det är tillräckligt 

för att det ska bildas en ful springa mellan listerna. Jo, du 

kan naturligtvis börja om, men helt ärligt: Ids du det?

Eftersom foderlisterna under alla omständigheter ska 

målas kan du väl använda dig av ett smart knep, som 

trollar bort den synliga skarven. Pressa in vit 

akrylfogmassa i springorna och släta ut med en fuktig 

svamp. När du har målat är problemet löst!



Hur fogar jag ihop rundstavar?

Har ni ett praktiskt och smart knep som gör det möjligt 

att foga ihop rundstavar. Jag har tänkt skapa ett växthus i

miniatyr, där rundstavarna ska fungera som stomme. Jag 

försökte att binda ihop rundstavar med rep och knopar 

men det blev inte så hållbart.

Problem:

Har ni ett praktiskt och smart knep som gör det möjligt 

att foga ihop rundstavar. Jag har tänkt skapa ett växthus i

miniatyr, där rundstavarna ska fungera som stomme. Jag 

försökte att binda ihop rundstavar med rep och knopar 

men det blev inte så hållbart.

Lösning:



Om du inte är ute efter en lösning som ska hålla i flera år 

utan kan nöja dig med en snabb variant, så kan du 

använda bitar av en gammal vattenslang. Slangen ska 

helst inte vara armerad utan vara följsam. Rundstavens 

yttre diameter ska passa till slangens inre. Skär sedan av 

lagom långa bitar av slangen till fogningen. Genom att 

skära ovala eller ellipsformade hål i slangbitarna kan du 

rätt lätt foga ihop rundstavarna till en stomme. När du är 

klar med den kan du klä den med tunn, genomskinlig 

plast och fästa den med häftklammer på rundstavarna.



Hur fräschar jag upp skinnklädseln?

Stolarna i bilen är klädda med läckert skinn, men det är 

ganska slitet. Går det är fräscha upp klädseln? Går det 

rent av att byta färg på klädseln?

Problem

Stolarna i bilen är klädda med läckert skinn, men det är 

ganska slitet. Går det är fräscha upp klädseln? Går det 

rent av att byta färg på klädseln?

Lösning

Svaret på bägge frågorna är faktiskt ja. Det är inte så 

svårt att fräscha upp skinnklädseln och du kan till och 



med färga den igen med samma färg som den hade från 

början. Det är något mer besvärligt att helt byta färg, 

men det är möjligt.

Det finns färdiga paketlösningar innehållande både tvätt- 

och avfettningsmedel och färgande kräm. Det är den 

bästa lösningen eftersom du då kan vara säker på att 

produkterna passar ihop. Oavsett vilken produkt du 

använder så börjar behandlingen med en tvätt med ett 

specialmedel. Det är viktigt att vara noggrann, även där 

det finns sömmar, för annars kan resultatet bli fläckigt.

När skinnklädseln har torkat ska den avfettas vilket 

medför att den ursprungliga färgen löses upp en aning. 

Om en del av klädseln är blanksliten bör området ruggas 

lite med slippapper korn 180 för att färgen ska fästa. Till 

sist läggs färgen på i flera tunna skikt med torktid mellan 

varje. Efter en vecka ska klädseln behandlas med 

läderfett eller kräm. Sök på Internet efter olika lösningar 

för ditt bilmärke. Det mesta finns annars hos 

www.laderspecialisten.se



Hur fungerar ankarmassa?

Jag har hört att ankarmassa ger en mycket hållbar 

montering. Men hur fungerar ett sådant ankare? Skiljer 

det sig från kemankare?

Problem:

Jag har hört att ankarmassa ger en mycket hållbar 

montering. Men hur fungerar ett sådant ankare? Skiljer 

det sig från kemankare?

Lösning:

Ankarmassa och injektionsmassa är 2-

komponentsmassor som säljs i patroner där 



komponenterna hålls isär. Massan fylls i ett borrat hål 

med fogpistol och blandarrör. Innan massan härdar fäster

man t.ex. en pinnbult i hålet. Ett kemankare är en ampull 

med två komponenter och sticks in i ett borrat hål. När 

bulten knackas in går ampullen sönder och massan 

härdar.

Det är ganska enkelt om du följer den här vägledningen:

1. Borra hål och blås rent i hålet. Hålets 

diameter anpassas efter bulten.

2. Klicka ut lite massa så att de två 

komponenterna blandas från början.



3. Fyll hålet med massan tills det saknas 

någon cm. Ta endast ett hål i sänder.

4. Tryck in bulten. Ta bort massa som 

pressas ut och låt massan härda.



Hur färgar man betong?

Jag ska gjuta två bänkar i betong och vill gärna färga dem.

Hur gör jag och vilka färger kan jag använda?

Blanda all betong på en gång. Det är svårt att blanda 

samma färg igen.

PROBLEM:

Jag har tänkt gjuta två betongbänkar. Hur färgar jag 

betongen?

LÖSNING:

Till färgningen behöver du oxidpulver. Om du blandar 

betongen av vit cement får du klarare färger. Oxidfärger 



är ofarliga att använda och det finns flera kulörer. Svart, 

brun, gul och röd är vanligast. Pulvret hälls i mot slutet av

blandningen och högst 5–7 procent färg. 



Hur fäster jag pinnar i rak linje i en rundstav?

Jag ska borra ett antal hål i rak linje i en kraftig rundstav 

så att jag kan sticka ner tunnare rundstavar i hålen (jag 

ska göra en hage åt vårt barn). Hur borrar jag hålen så att 

samtliga spjälor i hagen sitter efter varandra och 

parallellt.

Problem:

Jag ska borra ett antal hål i rak linje i en kraftig rundstav 

så att jag kan sticka ner tunnare rundstavar i hålen (jag 

ska göra en hage åt vårt barn). Hur borrar jag hålen så att 

samtliga spjälor i hagen sitter efter varandra och 

parallellt.

Lösning:



Du behöver ett borrstativ eller i varje fall en borrmall. 

När du har borrat det första hålet flyttar du rundstaven 

till nästa markering. I det första hålet sticker du ner en 

borr med spetsen uppåt. Nu kan du se från sidan av 

rundstaven när den arbetande borren och den andra 

borren står parallellt. Då spänner du fast rundstaven och 

borrar hålet osv.



Hur får jag bort de fula ringarna?

Det har kommit en del fula, vita ringar av glas och koppar

på mitt fina mahognybord. Går det att få bort dem?

PROBLEM:

Det har kommit en del fula, vita ringar av glas och koppar

på mitt fina mahognybord. Går det att få bort dem?

LÖSNING

Med lite tur kan du det. Värm vaselinolja till knappt 70 

grader i vattenbad och häll ett tunt men täckande skikt 

på ringarna. Efter 10– 12 timmar tar du bort överflödig 

olja bort genom att polera hela ytan med mjuka 



bomullstrasor. Det är inte säkert att alla ringar försvinner

men alternativet är en slipning och lackering med många 

skikt. 



Hur får jag bort kåda från händer och verktyg?

Jag får ibland kåda på händerna eller på en sågklinga. 

Den är otrolig klibbig, och den går inte bort med vare sig 

tvättbensin eller tvål. Måste den nötas bort?

Problem:

Ibland får jag mycket kåda på händerna eller på 

sågbladet när jag arbetar med gran. Den är otroligt 

klibbig och varken tvättbensin eller tvål och vatten kan ta

bort den. Kan den bara nötas bort?

Lösning:

Nej då. Det är ganska lätt att lösa upp kåda med vanlig T-



sprit. Om det inte fungerar kan du använda terpentin. En 

skvätt vodka eller snaps kan faktiskt också användas om 

det kniper. Men det är ju synd.



Hur får jag kanter som håller färgen?

Jag har målat trädgårdsmöbler som hade blivit slitna att 

titta på. Jag har tvättat, slipat, grundat och målat tre 

gånger. Det håller fint på ytorna, men på kanterna slits 

färgen bort väldigt fort. Vad har jag gjort för fel?

Problem:

Jag har målat trädgårdsmöbler som hade blivit slitna att 

titta på. Jag har tvättat, slipat, grundat och målat tre 

gånger. Det håller fint på ytorna, men på kanterna slits 

färgen bort väldigt fort. Vad har jag gjort för fel?

Lösning:



Du har egentligen gjort helt rätt. Det visar ju även den 

hållbara målningen av ytorna. Men kanterna på 

möblerna är sannolik för skarpa för att kunna hålla 

färgen. Ytterst på en skarp kant kan det bara ligga ett 

mikroskopiskt lager färg, medan det på möblernas större 

ytor kan ligga ett långt tjockare och mer solitt lager. 

Därför ska du runda kanterna så att de har en radie på 

några millimeter innan du målar.


