
MAL INNE
STEG FOR STEG



Materialer:
• Maling 

Velg den fargen du vil ha og om du vil ha 
matt eller blank maling. 

• Ruller  
Forkorter arbeidstiden når du maler 
større flater. 

• Forlengingsskaft  
Bra for ergonomien. 

• Sparkel  
For å jevne ut ujevnheter før du begynner 
å male. 

• Sandpapir  
For å slipe ned ujevnheter og gi fargen 
bedre feste.

• Dekkplast  
Beskytter møbler og planter fra mal-
ingssøl. 

• Dekkplast med tape  
Perfekt når du skal male vinduer. 

• Maskeringstape  
Til lister, gulvpapp og vinduer. 

• Malerremse  
Når du sparkler skjøter og lager hull. 

• Malingsvask  
Om du må gjøre rent før du maler. 

• Gulvpapp 
Beskytter gulvet fra malingssøl. 

• Hansker  
Om du vil beskytte hendene fra maling 
og kjemikalier. 

• Pensler av god kvalitet  
Gode pensler tar mer maling og legger 
malingen jevnere. 

Med god planlegging og riktig utstyr kan du male stuen hjemme på bare to dager. Sørg for å handle inn alt du 
trenger, og test gjerne ut fargen først slik at du er sikker på at du får det resultatet du vil ha. 
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Du trenger:

Forberedelser:
• Velg farge og type maling (husk på at blank maling som oftest er noe mer slitesterk og lettere å holde ren, sam-

tidig som den fremhever mønstre og struktur. Matt maling derimot kamuflerer bedre eventuelle ujevnheter på 
veggen). 

• Kjøp ruller, pensler, maling, gulvpapp, maskeringstape og annet du kan behøve til malingsarbeidet. 
• Tøm rommet for småting. 
• Sett større møbler i midten av rommet og dekk over med plast om du er redd for malingssøl. Om du kan så setter 

du møblene i et annet rom. Da er det enklere å komme til over alt. 
• Vask veggene. 
• Vil du henge hyller og bilder på samme sted etter at du har malt ferdig? Sett en tannpirker i hullene, ta dem bort 

akkurat når du maler, og sett dem så tilbake med en gang. Da slipper du å måle opp på nytt når rommet er ferdig. 
• Sparkle (se på vår film om sparkling om du vil ha tips). 
• Slip bort ujevnheter med sandpapir eller slipemaskin, og støvsug støvet. Husk på at din vanlige støvsuger kanskje 

ikke har så godt av pussestøv. Bruk heller en grovstøvsuger om du har mulighet. 
• Tørk av veggene med en lett fuktet klut når du er ferdig. 
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Steg 1 – Beskyttelse, sokler osv.
Når du har ryddet unna, sparklet og slipt er det tid for å male. Husk å beskytte gulvet ditt (det kan være smart å gjøre allerede før 
sparklingen). Legg først ut plast  og oppå der legger du gulvpapp. Dekk hele gulvet og tape alle skjøter med maskeringstape. 

Husk også å dekke til sokler, lister, karmer og annet du ikke planlegger å male. Soklene maskeres med plast og markeringstape. 
Dekk også over vinduer og dører med plast. 

Steg 2 – Start malingen
Så, har du sparklet, slipt og dekket til gulvet? Endelig tid for det som er moro - selve malingen. Mal først kanter og hjørner med 
pensel. Så er det tid for å ta fram rullen. Fyll den rikelig med maling. Start med å male omtrent en rullebredde fra et hjørne/en kant. 
Jobb nedenfra og opp, og litt til sidene. Press ikke rullen for da kan du få renner og malingen kan dekke dårligere. Ha et lett grep 
og la rullen gjøre jobben. 

Jobb hele tiden overlappende og når veggen er ferdig drar du noen drag fra gulv til tak for å få bort eventuelle renner. 

Steg 3 – Det andre strøket
Når malingen har fått tørke er det tid for strøk nummer to. Ulike typer maling har ulik tørketid, så les nøye på boksen for å se hvor 
lang tid din malingen trenger for å bli tørr. Når du maler det andre strøket behøver du ikke gjøre det samme presisjonsarbeidet et-
tersom du allerede har malt i hjørnene og alle kanter. Sjekk tørketiden nøye og kjenn forsiktig på veggen at alt er tørt før du setter 
møblene tilbake. 

Steg 4 – Mal sokler, lister osv .
Vil du male sokler, lister og karmer også? Vent til veggen er helt tørr. Vask treet og slip bort ujevnheter. Vask igjen slik at du får bort 
alt slipestøv. Treet må grunnes først med heldekkende grunning tilpasset formålet. Om treet er umalt kan fibre reise seg av grun-
ningen, og da må du slipe og vaske en gang til før du maler siste strøk. 


