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Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver linoljan olika kvalitéer, linoljefärg och 

äggoljetempera. Dens syfte är att öka användningen av linoljeprodukter. 

Rapporten innehåller information från litteratur om traditionellt måleri, 

intervjuer med yrkeskunniga och egna tester med linoljefärg. Genomförandet 

består av en sammanställning av litteratur och intervjuer där informationen 

beskrivs efter linoljans, linoljefärgs och äggoljetemperans egenskaper. 

Genomförandet består även av en sammanställning av hur linoljefärg och 

äggoljetempera tillreds och används. Resultatet är en användaremanual för 

linoljefärg och äggoljetempera samt linoljans olika kvalitéer och 

användningsområden.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Linolja är en produkt som används som den är eller i olika 

ytbehandlingsprodukter. Historiskt har linolja använts sedan 1100-talet i 

Sverige då konstnärer i kyrkan tog med sig kunskap om linolja. Men det var 

först under 1700-talet linoljan började användas till byggnader och snickerier. 

(Wikipedia, 2017) 

 

Som snickare använder jag gärna produkter med linolja eller bara linolja för att 

jag anser att det är en lätthanterlig och beständig ytbehandling. Färgen är även 

miljövänlig eftersom den tillverkas av förnyelsebar råvara (Bergström, 2010).  

 

  

 

1.2 Problemformulering 

Ytbehandlingen för en möbelsnickare är en viktig del i själva arbetet. Idag 

används det gärna snabb torkande produkter och nyare produkter än linolja 

på snickerier. Det behövs ofta olika skydd för den som ytbehandlar för att inte 

andas in de farliga gaserna. Linolja är en gammal produkt som vi vet fungerar 

och är ofarlig för hälsan (Riksantikvarieämbetet, 1999). Linoljan ger ett mer 

beständigt skydd eftersom den tränger in så pass bra i träet till skillnad från 

exempelvis lack eller plastfärg (Riksantikvarieämbetet, 1999). Idag finns det 

inte så mycket kunskap kvar om linoljan på snickerier, i bygghandeln och för 

hemmafixaren.  

Denna uppsats ska behandla följande frågeställningar: 

 

Vad finns det för olika kvalitéer på linolja och när är det lämpligast att 

använda de olika?  

 

Sammanställning av en enkel användare manual för linoljeprodukter på trä.  
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1.3 Syfte 

Denna rapport syftar till att öka kunskapen om linolja och användandet av 

linolja för få en mer hållbar utveckling inom möbelindustrin.   

 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer framförallt vara riktat till finsnickaren och småskalig 

tillverkning. Det kommer även vara inriktat på att på ett övergripande plan 

hjälpa en möbelsnickare att välja rätt sorts linolja till sin ytbehandling. 

Rapporten kommer framförallt vara inriktad på två ytbehandlingsprodukter 

med linolja, linoljefärg och äggoljetempera. Den kommer även att behandla 

hur en finskickare kan planera sin ytbehandling med linoljeprodukter.  

 

 

 

1.5 Metod 

Litteraturstudier kommer ske genom böcker om traditionella färger. 

Litteraturstudierna genomfördes först för att få en grund till intervjuerna.   

 

Intervjuer kommer att genomföras med en yrkesaktiv möbelsnickare och en 

traditionell målare. Detta för att få en bredd på kunskapen och komplettera 

teorin med praktiskt kunnande och erfarenhet.   

 

Egna test av ytbehandling med linoljefärg genomförs sist för att göra ett 

praktisk test baserad på den insamlade teoretiska informationen samt för att få 

egen erfarenhet och kunskap om problem som kan uppstå.   

 

1.6 Empiri 

 

 2.6.1 Litteraturstudier  

 Jordens färg, om jordpigment och äggoljetempera (Ivarsson och Hafvenstein, 2005)  
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Ivarsson och Hafvenstein (2005) tycker att kunskap om de olika pigmenten är 

viktigt. Eftersom de olika pigmenten har olika egenskaper blir recept på 

äggoljetempera olika beroende på vilket pigment. Äggoljetemperan är enkel 

att blanda, lätt att måla med och kan målas på alla underlag (Jordens färg, 

2005). Enligt Ivarsson och Hafvenstein rör äggoljetemperan både kropp och 

själ. För att få ett bra resultat vid målning är det bra att ha kunskap om kulörer 

och målarfärger (Ivarsson och Hafvenstein, 2005). En målarfärg består av ett 

eller flera pigment och bindemedel som kan vara äggolja, linolja, alkydolja, 

latex och kalk (Ivarsson och Hafvenstein, 2005). Ibland innehåller även färgen 

lösningsmedel som exempelvis kan vara vatten, terpentin eller lacknafta. 

Lacknafta och terpentin avger farliga ångor vid målning och torkning. Det 

finns även tillsatser i många färger som är hälso- och miljöfarliga. Vid 

blandning av äggoljetempera vet den som målar att färgen inte innehåller 

några farliga ämnen. Enligt Ivarsson och Hafvenstein (2005) känns ett rum 

målat med naturliga bindemedel och pigment annorlunda jämfört ett som 

målats med plast bindemedel och syntestiska färgämnen.  

Ivarssons och Havfensteins (2005) vill att ekologiska ägg och helst en rå 

kallpressad eller en kokt kallpressad linolja vid blandning av äggoljetempera. 

Äggoljetemperan ger enligt Ivarsson och Hafvenstein (2005) en mycket hållbar 

yta.  

 

 

 

 Historiska oljefärger, i arkitektur och restaurering (Karlsdotter, 2005) 

 

Definitionen av rå linolja är olja som erhålls genom pressning eller extraktion 

av moget frö av lin. Linoljans egenskaper varierar beroende på odling och 

vilka metoder som använts vid framställning och raffinering. 

Kallpressning av olja sker med mekaniskt tryck och utan upphettning, detta 

ger en ren olja med lite föroreningar. (Karlsdotter, 2005) 

 Den kallpressade linoljan gulnar mindre enligt Karlsdotter (2005). 

Varmpressning av linolja innebär att fröet krossas mals, fuktas och värms före 

pressning och det går att få ut mer olja dock blir det mer föroreningar som 

medför att oljan gulnar mer. Ett sätt som har använts genom historien för att 

rena linolja är att lagra den både före och efter en kokningsprocess. Att lagra 

linolja innebar att den blev mer trögflytande, torkade snabbare och fick högre 

glans. Den kokta linoljan kunde också lagras i soljus för att den skulle fungera 

bättre till ljusa färger eftersom linoljan blektes. (Karlsdotter, 2005) 
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 Enligt Johan Conrad Gutle 1799 var meningen med kokningsprocessen att öka 

oljans torkkraft och glans. För att linoljan ska torka behövs syre. Enligt den 

svenska och norska restaureringslitteraturen används huvudsakligen kokt 

linolja till linoljefärg. Rå linolja består av små molekyler och kan tränga in i 

träet bättre. Men även den kokta linoljan har den förmågan eftersom inte alla 

molekyler blir större i linoljan när den kokas. Detta går att jämföra med 

alkydfärger, plast-, eller akrylfärgernas stora molekyler och dess oförmåga att 

tränga in i träet. De vita pigment som har använts genom tiden är blyvitt, 

titanvitt och zinkvitt och även krita tillsammans med titanvitt. I grundreceptet 

för utvändig vit linoljefärg som är gjord av Riksantikvarieämbetet ingår 

koktlinolja, titandioxid, zinkoxid, lacknafta och sickativ av kobolt och mangan, 

detta är vad de flesta tillverkare använder sig av idag med skillnaden att det 

kan vara rå eller kokt linolja och oftast en lågaromatisk lacknafta. Vanligtvis 

innehåller linoljefärgens färdigstrykning inte lösningsmedel men i 

grundfärgen. En linoljefärgs livslängd på utvändiga snickerier är cirka sju år. 

(Karlsdotter, 2005) 

För att oljefärgsmålning ska få ett vackert utseende ska enligt Rothstein 

pigmenten rivas fin och strykningarna ska vara tunna.  Enligt 1800-talets läror 

skulle grundning göras först och därefter två till fyra skikt målning. Fasader 

kunde även stå omålade i några år för att virket skulle torka och kådan skulle 

bli stabil. Grundingen kunde ske med ren linolja utan färgpigment. 

(Karlsdotter, 2005) 

 Enligt Karlsdotter använde 1930-talets målare till mestadels zinkvitt och 

titanvitt som utfyllnad. På 1930-talet börjar det även användas organiska 

lösningsmedel eller torkmedel i linoljefärg såsom terpentin och sickativ. 

Tvättning före målning gjordes inte heller på 1930-talet och målning utfördes 

aldrig heller i starkt solsken eller regn. (Karlsdotter, 2005) 

 

Till invändiga snickerier användes furu, ek och gran enligt Karlsdotter (2005). 

När furu används är det viktigt att göra ett urval på det minst kådiga virket då 

det ska oljemålas eftersom kådämnena kan träna igenom. Gran kan med fördel 

användas då den inte svettas ut lika mycket harts som furu. En viktig detalj 

hos invändiga oljefärger var under 1700-talet olika typer av grunder som krita, 

kitt och spackelfärger. Under 1700-talet bestod målningsskikten bindemedel av 

hartser och behandlingen kunde innebära upp till tretton skikt med färg och 

fernissa. De polerade och slipade noggrant grunderingarna.(Karlsdotter, 2005) 

Karlsdotter beskriver även att under 1700-talet använde de sig av nötolja för 

blå och vita färger och linolja för gula och röda pigment eftersom nötoljan 

gulnar mindre. Men att fördelen med linolja är att den torkar bättre. 

 Under 1800-talet beskrevs arbetsgången av träarbete som skulle oljemålas på 

följande sätt, först isolering av kvistar med draglimvatten och grundning med 

linoljefernissa, kittning för att jämna ut ojämnheter, slipning, grundning med 

oljeriven krita och därefter anstrykning med oljefärg 2-3 gånger. Om glans och 

hårdhet vill uppnås görs färdigstrykningen med en lackfernissa. (Karlsdotter, 

2005) 
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Anstrykningen ska ske längs efter träfibrerna och att färgen ska strykas på så 

tunt som möjligt. För att få oljefärgen matt skriver Karsldotter att pigmentet 

kan fuktas med vatten strax före rivning i kokt linolja. Under 1920-talet ersätter 

schellacken limning av kvistar för att isolera kvistar. Karlsdotter beskriver i sin 

avhandling att under 1920-talet pigmenterades grundfärgen svagt med 

exempelvis guldockra tillsatsen skulle vara så svag att underlaget lyste 

igenom. Grundingen skulle torka två till tre dagar sedan gjordes spackling 

med spacklingsfärg. Spackelfärgen bestod av lika delar krita, vetemjölsklister 

och linolja. Efter spacklingen målades slipstrykningsfärg. I 

slipstrykningsfärgen bestod av vanlig oljefärg och terpentin för att göra färgen 

smidig. När den var torkad ströks ytorna två eller tre gånger till. Karlsdotter, 

2005) 

Enligt Karlsdotter har ytor som målats idag med linoljefärg ett annorlunda 

utseende jämfört med äldre ytor. De nyare ytorna har en kortare livslängd och 

innebär en ökad miljöbelastning. Det är därför viktigt enligt Karsldotter att 

förmedla och bidra med kunskap om material och tekniker som har 

försvunnit. Och en förutsättning för kunskapsöverföring är att målare har 

tillgång till det traditionella måleriets komponenter. Enligt Karlsdotter har 

linoljefärgens komponenter och egenskaper ändrats. Och en materialkunskap 

är viktig för att inte förlora de bra egenskaperna och förstå varför 

egenskaperna har blivit sämre. (Karlsdotter, 2005) 

 

 

 

 Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper ( Riksantikvarieämbetet, 1999) 

 

Enligt Henrik Kjellberg (1999) är äldre färgtyper som linolja och 

äggoljetempera oftast bättre ur både ekonomisk och teknisk synpunkt.  

 

Det är viktigt att veta vilken färgtyp som har målats innan vid ommålning 

särskilt utomhus. Använd helst samma färg som tidigare. Vid målning 

inomhus kan det gå bra att tvätta och bättra på med befintlig färgtyp där det är 

skador. Vänta inte allt för länge med att måla utsatta delar av byggnaden då 

det kan leda till större renoveringar istället. Om du ska måla utomhus ska 

detta ske mellan april och september. Vid målning av trä med linolja och 

tempera ska träets fukthalt vara låg den får inte överstiga 15% vid målning. 

Det är bra att planera sitt arbete eftersom kraven på klimatförhållandena är 

höga vid målning utomhus. Vid renovering kan det vara bra att spara prov på 

tidigare målning på undangömda ställen. Vid målning av hus med 

kulturhistoriskt värde ska länsmuseet kontaktas. ( Riksantikvarieämbetet, 

1999) 

Linoljefärg för utomhusbruk består av linolja, pigment och lacknafta eller 

terpentin samt torkmedel. Zinkvitt bör ingå i utomhusfärg då den skyddar mot 

mögel, men för mycket gör färgen spröd. Linoljefärg torkar genom oxidation 

med luftens syre. Linoljefärg är lätt att underhålla och avlägsna vid behov 

eftersom den kritar och vittrar. ( Riksantikvarieämbetet, 1999) 
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Riksantikvarieämbetets allmänna recept på vit utomhus linoljefärg ( 5 liter) 

består av 3,2 kg linolja, 6,5 titandioxid, 2 kg zinkvitt och torkmedel. 

Proportionerna skiljer sig dock beroende på vilket pigment som används eller 

vilket underlag som målas. Enligt riksantikvarieämbetet går det bra att ersätta 

en del av mängden titandioxid med fältspat eller bariumsulfat. Vid kulörta 

färger baseras färgen på det kulörta pigmentet och vid ljusare färger bryter 

man en vit färg med kulört pigment. Zinkvitt böra alltid ingå på cirka 15- 20 

viktprocent. ( Riksantikvarieämbetet, 1999) 

Riksantikvarieämbetets recept på tillredning av linoljefärg består av fyra steg 

där det första steget är att göra en pasta bestående av en liten mängd kokt 

linolja med pigmentet som rörs om. Därefter hälls resterande linolja och 

torkmedel i och rörs om till en jämn färg. Det tredje steget är att hälla i en 

färgpasta om färgen ska brytas. Det sista de föreslår är att färgen förtunnas 

med lacknafta för grundning och mellanstrykning. ( Riksantikvarieämbetet, 

1999) 

 Enligt Riksantikvarieämbetet innehåller dagens fabrikstillverkade linoljor 

standolja för att göra färgen smidigare och väderbeständig. Linoljefärg bör 

målas när det är varmt och torrt ute men direkt solsken bör undvikas då det 

kan bli blåsbildning. Vanligast är tre strykningar med tunna lager och när 

grundfärgen läggs på ska den inte täcka. Färgen är övermålningsbar efter 1-3 

dagar men sammansättningen av färgen och de olika pigmenten gör att 

torktiden varierar. Det är inte heller bra att vänta för länge mellan 

strykningarna. En rätt sammansatt och applicerad linoljefärg har cirka femton 

till tjugo års livslängd. Men detta beror också på väder och var byggnaden 

finns. Vid ommålning är förarbetet vikigt med tvättning, borstning och 

skrapning av flagnad färg. Luddigt och grånat trä kan slipas och rötskadat trä 

kan lagas med friskt trä. Vid mindre skador på färgen räcker det att bättra på 

skadade partier med grundning. Efter grundning stryks ytorna en till två 

gånger. Enligt Riksantikvarieämbetet behöver fönster målas om oftare än 

fasadytor, där fönsterkittet är viktigt att se till att det är helt. Vid renovering av 

fönstersnickerier är det bra att rengöra dem med sodavatten för hand, skrapa 

bort allt löst kitt eller skrapa helt rent vid behov. Det är viktigt att grunda före 

kittning för att förhindra kittet att spricka och öka vidhäftningen. ( 

Riksantikvarieämbetet, 1999) 

 

Linoljefärg för inomhusbruk har använts från 1500-talet och idag är 

linoljefärgens största användningsområde inomhus målning av tidigare 

målade ytor med linolja eller målning av nytt trä i kulturhistoriska miljöer 

(Riskantikvarieämbetet, 1999). 
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 Linoljefärg för inomhusbruk består av kokt linolja, pigment, lacknafta och 

torkmedel. Den är en slitstark färg och tränger bra in i underlaget och 

färgåtgången är liten. Det är även lätt att renovera eftersom som den går att 

måla i många skikt utan att behöva ta bort den. Linoljefärg torkar genom 

oxidation och ska målas tunt för att det ska torka korrekt. Det tar en månad för 

färgen att helt torka. Linoljefärgen gulnar mest i mörka utrymmen. Färgen 

måste anpassas efter underlaget där underlagets sugningsförmåga har största 

betydelse. För att göra detta kan mängden olja eller lacknafta ökas eller 

minskas. För att få en matt färg går det att tillsätta krita eller lacknafta. För att 

få en blank yta kan alkydlack tillsättas enligt Riksantikvarieämbetet. Det finns 

flera olika recept från olika målarmästare då det var vanligt att målarmästaren 

gjorde sin egen färg. En liter vit grund-, slipstryknings-, och 

färdigstrykningsfärg som Riskantikvarieämbetet har tagit fram som exempel 

innehåller i grundfärgen 0,27kg linolja, 0,68 kg titandioxid och 0,38 kg 

lacknafta, slipstrykningsfärgen innehåller 0,43kg linolja, 0,85kg titandioxid och 

0,29kg lacknafta samt färdigstrykningsfärgen innehåller 0,70kg linolja, 1kg 

zinkvitt och 0,20kg titandioxid. Enligt Riksantikvarieämbetet ska linoljefärg 

innehålla torkmedel för att torka lämpligt. Tillredning av linoljefärg för 

inomhusbruk tillreds på samma sätt som för utomhusfärgen. Grundfärgens 

funktion som inte ska täcka är att fästa spackel och kommande skikt till 

underlaget. Vid målning av snickerier och inredning är det lämpligt att 

använda en rektangulär cirka 5 cm bred ytanstrykare. Före målning ska ytorna 

avdammas och mellan anstrykningarna slipas ytan. På kvistar och kådrika 

ställen schellackas. Vid målning av plåt och järn stålborstas och avdammas 

ytorna före målning. Vid ommålning ska en bedömning göras för att avgöra 

ytans skikt och skador samt för att avgöra vilken färgtyp som var innan. Vid 

ommålning av linoljefärgsbehandlade ytor är det viktigt att tvätta ytan för att 

få färgen att fästa. Detta kan göras med sodavatten där förhållandena soda och 

vatten är ett till 10. Det är viktigt att skölja rent så att all soda och smuts 

försvinner annars kan färgskiktet skadas av sodan. Flagningar av färgen ska 

även skrapas bort för gott resultat. ( Riksantikvarieämbetet, 1999) 

 

Äggoljetempera har i huvudsak använts till målning av finare snickerier men 

även för målning av vägg och tak. Färgen kan målas på de flesta underlag men 

använts mest till trä och puts. (Riksantivarieämbetet, 1999) 
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 Äggoljetempera är en blandning av kokt linolja, ägg och vatten. Äggen 

fungerar som en emulgator och förhindrar att oljan och vattnet skiljer sig. Den 

är en slitstark färg och lätt att stryka enligt Riksantikvarieämbetet. Det är en 

färskvara och ska tillredas vid målningstillfället. Basreceptet för 

äggoljetempera som riksantikvarieämbetet tagit fram består av en volymdel 

ägg, en volymdel kokt linolja och en volymdel vatten. För att blanda vispas 

äggen först för att sedan tillsätta linoljan. Därefter hälls vattnet i i små 

proportioner under omrörning. Sedan silas blandningen genom en 

nylonstrumpa. Mer vatten kan behöva tillsättas för att förtunna. För att få färg 

görs en färgpasta med en mindre mängd av bladningen blandat med pigment, 

pastan ska vara stadig. Till sist rörs blandningen så att allt blir fördelat och den 

är blank och smidig. En elektrisk visp kan användas eller en platt trästicka. En 

äggoljetempera ruttnar efter ett tag och bör inte sparas. Den kan förvaras 

under en kortare period i ett kylskåp. (Riksantikvarieämbetet). 

Äggoljetemperan ska strykas tunt och vid normal rumstemperatur och det tar 

cirka två till tre dygn innan det går att stryka på färg igen. Om temperan är 

pigmenterad med mörkare kulörer är det bra att stryka en gång med 

opigmenterad tempera. Efter tio dygn kan ytan poleras, detta görs med en tät 

korthårig panelborste och bearbetas med en mjuk trasa. ( 

Riksantikvarieämbetet, 1999) 

 

Det finns olika typer av pigment och delas in i två huvudgrupper oorgansiska 

och organiska alltså metalliska och kolföreningar. I traditionella färgtyper 

används oftast organiska färgpigment. Pigmenten har stor betydelse för 

färgens hållbarhet och konsistens. Traditionella jordfärger är idag begränsat 

åtkomst av och det är vanligt att syntetsikt framställa mineralpigment. Desto 

mindre kornstorlek på pigmentet desto bättre täckförmåga får färgen. Ett 

pigments visuella effekt påverkas av bindemedlet och mängden pigment 

påverkar färgens glans. Beroende på vilket pigment som används går det åt 

olika mängd med olja när färgpastan görs. Vid färgtillredning ska det 

användas så få olika pigment som möjligt och enligt Riksantikvarieämbetet bör 

det inte ingå fler än tre eftersom det kan uppstå kulörvariationer i olika 

belysningar. ( Riksantikvarieämbetet, 1999) 

 

2.6.2 Befintlig kunskap 

I boken Jordens färg, om jordpigment och äggoljetempera av Ivarsson och 

Hafvenstein (2005)  beskrivs användning, blandning och målning med 

äggoljetempera främst riktat till hemmamålaren av inomhusmiljö och väggar. 

Jag vill göra en enkel beskrivning för snickaren och målning av möbler.  

 

Karlsdotters målsättning med sin av handling  

 Historiska oljefärger, i arkitektur och restaurering (2005) 
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 har varit att få en djupare förståelse av oljefärger som historiska material, 

deras egenskaper och förutsättningar. Min avsikt är att göra en enkel guide för 

möbelsnickaren att följa vid användning av linoljefärg och äggoljetempera för 

att öka förståelsen och användningen.  

 

Riksantikvarieämbetets målsättning med sin information i Byggnadsmåleri med 

traditionella färgtyper (1999) 

 är att ”ge en sammanfattande information om tillredning och målning med de 

färger som förr var brukliga.” Henrik Kjellberg. Deras tonvikt ligger på 

underhåll och renovering. Min huvudinriktning är nymålning av snickerier.   

 

 

 

  2.6.3 Intervjuer  

 

Intervju traditionell målare Björn:  

Kokt linolja används med fördel till att göra linoljefärg torktiden är cirka två 

dygn. Rå kallpressad linolja kan tillsättas i färdig färg för utomhusbruk på nytt 

trä, det är bara nödvändigt att ha vid första strykningen. När detta görs blir det 

en längre torktid cirka fyra dygn. Den råa linoljan är mer mättande och behövs 

bara om det är utomhusmiljö. Kokt linolja är den han använder sig av mest.  

Om äggoljetempera och linoljefärg ska jämföras så användes äggoljetempera 

historiskt mest till äldre möbler. Äggoljetempera tar lång tid på sig att härda 

cirka en månad men den blir vackrare och bättre med tiden. Den blir även 

hårdare än en linoljefärg. Linoljefärgen torkar snabbare än äggoljetemperan 

cirka en vecka. Innan det går att sälja möbeln ska den ha torkat i cirka tre 

veckor. (Björn, 2017) 

 

Vid målning av linoljefärg stryk tre tunna lager och gnugga in färgen. Om 

färgen läggs på för tjock blir den aldrig torr färgen söker syre för att bli torr. 

Lokalen ska helst inte vara för varm och luftcirkulationen ska vara bra. Mellan 

första och andra lagret färg ska det gå en till två dygn mellan strykningarna 

och mellan andra och tredje strykningen tre till fyra dygn. Färgen ska inte 

kännas kladdig och inte släppa färg. Vid målning av äggoljetempera ska det gå 

mellan två till tre dagar mellan strykningarna men det beror på vilket pigment 

som används eftersom olika pigment har olika kvalitéer. (Björn, 2017) 
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Vid blandning av linoljefärg använder sig Björn av kokt linolja och pigment. 

Han brukar blanda färgen på tre dagar. Första dagen används lite mängd olja 

cirka tre deciliter till en liter (olika på olika pigment), det ska bli ett motstånd 

när man rör om. Slå därefter i lite extra olja när det känns bra. Andra dagen 

vispar han oljan så att den bli kornfri med mer olja. För att veta att den är klar 

håller han omrörningsstickan och det ska gå cirka tjugo sekunder mellan varje 

droppe.  Tredje dagen har han i cirka två procent torkmedel exempelvis xrotin 

eller cikatin. Därefter kan man stryka färgen på en masonit den ska torka på 

tre dagar. (Björn, 2017) 

 

Han ser inga nackdelar med linolja förutom att det är lång torktid men det 

jämfört med att man får en färg som håller och åldras med värdighet vinner 

över torktiden. (Björn, 2017) 

 

Penslar han använder sig av är gärna en väl använd svinborst gärna en 

genstapensel. Penseln ska tvättas med såpa. Om det är en helt ny pensel kan 

man ställa den i rå linolja. Medan man målar kan man ställa penseln i vatten. 

Och efter i ren såpa. Penseln ska inte heller hängas efter målningen utan ställas 

i en burk eller läggas så att den sluttar uppåt. Detta för att den inte ska torka 

ifall man inte fått bort all färg. (Björn, 2017) 

 

Tips som han har för själva målningen av en möbel är att stryka tunt, att jobba 

in färgen, börja med undersidan och det svåråtkomliga.  (Björn, 2017) 

 

Vad snickaren kan ge för tips till sina kunder när de säljer möbeln är enligt 

Björn att vårda den, använd svag såpa att torka av med om möbeln är skitig 

och att det är viktigt att torka torrt med en bommullstrasa. (Björn, 2017) 

 

Allmänna tips från Björn är att verkligen använda sig av tunna lager, tänk på 

att hänga upp linoljetrasorna, att blanda färgen i en plåtburk och inte plast 

eftersom plasten drar ihop sig, skriv upp när du gör en kulör och att tänka på 

att linolja räcker mycket längre än modernare färger samt är mer levande. 

(Björn, 2017) 

 

Intervju möbelsnickare Emma Snickare: 

 

Emma brukar för det mesta köpa sin linoljefärg som är gjord på rå eller kokt 

linolja. Den kokta linoljan torkar snabbare än den råa. Om hon målar utomhus 

med bara linolja använder hon rå linolja eftersom den tränger in i träet bättre. 

Om den dessutom värms upp till cirka sextio grader blir det en bättre inträng-

ningsförmåga. Linoljan ger även ett bra skydd på järn. Det är viktigt att tänka 

på att inte övermätta träet exempelvis en södervägg. (Emma, 2017) 

När en möbel ska målas med bara linolja och kan det vara bra att använda 

soloxiderad linolja eftersom den då inte gör att möbeln gulnar lika mycket som 

med en icke soloxiderad linolja, linoljan har då redan gulnat. På tillexempel en 

furumöbel kan det vara bra att grunda med bara linolja eller schellack. Annars 

när möbeln ska grundas kan linoljefärgen blandas ut med mer linolja. Det blir 
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då också lättare att se limrester och småfel som det går att fixa till och mellan-

slipa efter grundmålningen. (Emma, 2017) 

Emma föredrar linoljefärg före äggoljetempera för det mesta då linoljefärgen 

har längre öppentid och det är lättare att rätta till misstag. Men på stora ytor 

kan äggoljetemperan vara att föredra och det kan då vara bra att använda en 

planstrykare. Det beror också på vilket resultat hon vill ha äggoljetemperan ger 

tillexempel en mattare yta. (Emma, 2017) 

Oftast brukar hon få måla tre lager med linoljefärg och beroende på färg så är 

väntetiden mellan lagren cirka ett till två dygn tillexempel märket lasol, eller 

på märket allbäck kan det vara cirka tre till fyra dygn. Och det tar minst en 

vecka innan färgen är härdad. Vid användning av äggoljetempera beror 

torktiden mycket på pigmentet, vit färg går fortare än tillexempel röd färg. 

Cirka ett dygn är det normala innan det går att måla det andra lagret, men det 

beror mycket på pigmentet. För att härda kan det ta cirka en till två veckor. Det 

kan också vara bra att grunda med linolja eller schellack vid användning av 

äggoljetempera. Om hon inte köper sin färg och ska blanda egen använder hon 

kokt kallpressad linolja färgpigment och terpentin som torkmedel. (Emma, 

2017) 

Hon tycker inte att det finns några direkta nackdelar med linoljefärg, men att 

man ska tänka på att bränna eller hänga upp trasorna, och att det är väldigt 

smidigt att rengöra redskapen med linoljesåpa. Med äggoljetemperan är 

kanske nackdelen att den är svårstruken och kan ge en sträv yta. Äggoljetem-

peran är även känslig för spill och om en bordsyta målas kan det vara bra att 

behandla med något efter. Äggoljetemperan blir dock vackrare med tiden. 

(Emma, 2017) 

Fördelarna gentemot vattenbaserade modernare färger tycker Emma är att 

linoljefärg och äggoljetempera är helt giftfria. En vattenbaserad färg är även 

farlig eftersom den drar in i huden om du får den på dig. En vattenbaserad 

färg har även kortare öppentid och det är svårare att få ett bra resultat. En 

vattenbaserad färg andas inte heller lika bra och trä ruttnar fortare utomhus. 

(Emma, 2017) 

Emma brukar använda olika typer av penslar både syntet och naturborst. Med 

en naturborst kan stråna fastna och det kan vara ett störande moment i 

målningen. Om hon målar mindre partier på till exempelvis stolar använder 

hon gärna små fina penslar. Vilka penslar hona använder beror på vilket 

resultat hon vill ha. För att göra rent penslarna använder hon gärna linolje- 

såpa. (Emma, 2017) 

För att få ett bra resultat vid målning av möbler krävs ett bra grundarbete. 

Ytan ska vara avdammad och våttorkad eftersom du då får resningen i träet 

innan målningen och det blir lättare att mellanslipa. (Emma, 2017) 

Råd till kunden kan vara att de ska torka av saker fort om de har spillt och om 

det är målat med linoljefärg så är det bara att slipa av lite grann och måla om 
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vid slitage. En oljad bänkskiva är det bra att olja in två gånger om året för att 

det ska vara i gott skick. (Emma, 2017) 

För att effektivisera sin målning är det bra att ha flera projekt igång samtidigt 

för att kunna göra något annat medan färgen torkar. Och att elda upp trasorna 

direkt är viktigt att tänka på om det är möjligt.  (Emma, 2017) 
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2 Undersökning/Genomförande 

2.1 Egenskaper 

Linolja 

Egenskaperna hos linoljan är beroende av framställningen och raffineringen. 

En linolja framställs av mogna linfrön antingen varmpressade eller kallpressa-

de (Karlsdotter, 2005). En kallpressad linolja innehåller mindre föroreningar än 

en varmpressad och gulnar mindre. En lagrad linolja är bra att använda till 

ljusare färger då den gulnar mindre den är också mer trögflytande och ger hög 

glans (Karlsdotter, 2005). Även en soloxiderad linolja gulnar mindre och kan 

med fördel användas på möbler (Emma, ). För att göra en färg av linolja är det 

vanligast att använda kokt linolja (Karlsdotter, 2005) den har kortare torktid än 

rå och rå behövs endast i utomhusmiljöer enligt både Emma och Björn den råa 

har bättre inträngningsförmåga än den kokta (Karlsdotter, 2005). Både kokt 

och rå linolja tränger in i träet bättre jämfört med alkyd-, plast- och akrylfärger 

(Karlsdotter, 2005). När linolja används får träets fukthalt inte överskrida 15 % 

(Karlsdotter, 2005).  

Linoljefärg 

Utomhus har linoljefärg cirka sju års livslängd, men detta är mycket beroende 

på väder och vind (Karlsdotter, 2005) och kan målas runt april till september 

eftersom det är viktigt att det inte är för kallt eller fuktigt ute (Riksantikvarie-

ämbetet, 1999). En linoljefärg inomhus har cirka femton till tjugo års livslängd 

(Riksantikvarieämbetet, 1999). Linoljefärgen är lätt att underhålla och avlägsna 

vid behov (Riksantikvarieämbetet, 1999) och det går bra att slipa om lite grann 

vid slitage och måla (Emma, 2017). Torktiden beror på pigmentet och det kan 

ta en till tre dagar för färg gjord på kokt linolja innan den har torkat för att 

kunna måla nästa lager (Riksantikvarieämbetet, 1999). För linoljefärg gjord på 

rå linolja tar det cirka fyra dygn (Björn, 2017). Härdtiden är tre till fyra veckor 

(Riksantikvarieämbetet, 1999), (Björn, 2017). Jämfört med modernare färger är 

torktiden lång (Björn, 2017). En linoljefärg tränger bra in i underlaget (Riksan-

tikvarieämbetet, 1999) och räcker längre än modernare färger (Björn, 2017), den 

är hållbar och slitstark (Riksantikvarieämbetet, 1999) samt även bättre för 

hälsan (Emma, 2017) jämfört med en modern färg. Jämfört med äggoljetempe-

ra får inte linoljefärgen lika hård yta (Björn, 2017). Den har en lång öppentid 

som gör att den blir lätt att måla med (Emma, 2017). För att torka söker 

linoljefärgen syre och det är därför viktigt att måla tunna lager (Karlsdotter, 

2005), (Björn, 2017), (Emma, 2017). För att få en glansig yta kan alkydlack 

användas för färdigstrykning (Riksantikvarieämbetet, 1999) detta ökar även 

hårdheten (Karlsdotter, 2005). För att få ett matt resultat kan pigmentet fuktas 

strax innan tillredning (Karlsdotter, 2005) eller så kan krita tillsättas (Riksan-

tikvarieämbetet, 1999). Det är viktigt att tänka på att linoljefärg är självantänd-

ligt (Emma, 2017) och trasor ska hängas upp eller eldas (Riksantikvarieämbe-
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tet, 1999). Resultatet av målningen är beroende av grundarbetet, (Karlsdotter, 

2005) rätt applicering av färgen (Riksantikvarieämbetet, 1999)  och vilken 

kvalitet oljan har (Karlsdotter, 2005).  

Äggoljetempera 

Äggoljetempera är miljövänlig, enkel att blanda, lätt att måla och kan målas på 

alla underlag (Jordens färg, 2005) den har historiskt används mest till finare 

snickerier som möbler enligt Björn och puts (Riksantikvarieämbetet, 1999). Den 

är även bra ur ekonomisk synpunkt (Riksantikvarieämbetet) och. Den görs 

helst på kallpressad linolja enligt Ivarsson och Hafvestein går det bra med rå 

eller kokt Riksantikvarieämbetet föreslår kokt linolja. Det blir en hållbar, 

slitstark yta och hård yta (Riksantikvarieämbetet), (Jordens färg, 2005) som 

enligt Emma och Björn blir vackrare med tiden. Den har kortare öppentid än 

linoljefärg och ger en sträv och matt yta (Emma snickare). Ytan kan vara 

känslig för spill och äggoljetempera tar lång tid att på sig att torka jämfört med 

både modernare färger och linoljefärg (Emma snickare). 

Pigment 

 Det finns två grupper av pigment metalliska och kolföreningar och i traditio-

nella är det vanligast att använda organiska pigment alltså kolföreningar 

(Riksantikvarieämbetet, 1999). Olika pigment ger olika kvalitéer (Björn, 2017) 

och påverkar hållbarheten, konsistensen och torktiderna (Riksantikvarieämbe-

tet, 1999). Exempelvis torkar vit färg snabbare än röd färg (Emma, 2017).   

2.2  Tillredning och applicering  

 

Linoljefärg 

Det finns olika recept på linoljefärg och det vanliga var att målarmästaren 

gjorde sin egen färg (Riksantikvarieämbetet, 1999). Det vanliga är att kokt 

linolja används till linoljefärg (Karlsdotter, 2005)och rå linolja kan användas till 

grundning för utomhus (Björn, 2017). Det var under 1930-talet som lösnings-

medel började användas i linoljefärg (Karlsdotter, 2005)och idag används 

lösningsmedel i grund och mellanstrykningsfärgen men inte i färdigstryk-

ningen (Riksantikvarieämbetet, 1999). Det går även att ta i mer linolja i den 

färdiga färgen för att grunda (Emma, 2017) eller grunda med bara linolja 

(Karlsdotter, 2005) eller schellack (Emma, 2017). För utomhus färg kan rå 

linolja användas till grundfärgen (Björn, 2017). Zinkvitt bör ingå i utomhusfärg 

för att skydda mot mögel men inte för mycket då det gör färgen spröd (Riksan-

tikvarieämbetet, 1999). I tabellen nedan finns olika recept på linoljefärg. Det är 

viktigt att tänka på att proportioner skiljer sig åt beroende på vilket pigment 

som används (Björn, 2017), (Riksantikvarieämbetet, 1999). Ett test kan göras på 

en masonitskiva då färgen ska ha torkat efter tre dagar (Björn, 2017). Vid 

kulörta färger baseras färgen på det kulörta pigmentet och vid ljusare färger 

bryts en vit färg med kulört pigment (Riksantikvarieämbetet, 1999).  
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Typ av färg Linolja Pigment Torkmedel Lösningsmedel 

Utomhus vit 5 liter 

(Riksantikvarieämbetet, 

1999) 

3,2 kg 6,5kg 

titandioxid 

2 kg 

zinkvitt 

X  

Inomhus 1 liter vit 

grundfärg 

(Riksantikvarieämbetet, 

1999) 

0,27 kg 0,85 kg 

titandioxid 

 0,38kg lacknaf-

ta 

Inomhus 1 liter vit 

mellanstrykningsfärg 

(Riksantikvarieämbetet, 

1999) 

0,43kg 0,85kg 

titandioxid 

 0,29kg lacknaf-

ta 

Inomhus 1 liter vit 

färdigstrykningsfärg 

(Riksantikvarieämbetet, 

1999) 

0,7kg 1kg 

zinkvitt 

0,2kg 

titandioxid 

  

Pasta för 1 liter 

(Björn, 2017) 

Ca 3 dl Pigment så 

att det blir 

ett mot-

stånd 

  

1 liter 

(Björn, 2017) 

Ca 7 dl 

som 

hälls i 

pastan 

 2%  

Tabell 1: Linoljefärg 

Vid tillredning av linoljefärg görs först en pasta med en liten mängd linolja och 

pigment (Riksantikvarieämbetet, 1999), det ska bli ett motstånd när pastan rörs 

om (Björn, 2017). Därefter hälls resterande mängd olja och torkmedel i (Riksan-

tikvarieämbetet, 1999), torkmedlet kan hällas i sist på tredje dagen då färgen 

tillreds under tre dagar (Björn, 2017). Om färgen ska brytas hälls den pastan i 

tillsammans med den större delen linolja (Riksantikvarieämbetet, 1999). Grund 

och mellan strykningsfärgen kan förtunnas med lacknafta (Riksantikvarieäm-

betet, 1999) eller mer linolja (Emma, 2017). När färgen tillreds ska den blandas i 

en plåt eller glasburk och det är bra att skriva upp det du gör när en kulör görs 

(Björn, 2017).  
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Vid ommålning är det viktigt att ta reda på vilken färg som har använts 

tidigare (Riksantikvarieämbetet, 1999). Fönster måste målas om oftare än 

fasaden och det är viktigt att se till att kittet är helt (Riksantikvarieämbetet, 

1999). Före målning är det viktigt att tvätta med sodavatten, borsta och skrapa 

bort lös färg samt laga rötskador med nytt trä (Riksantikvarieämbetet, 1999). 

Vid nymålning avdammas ytan (Riksantikvarieämbetet, 1999) den kan även 

våttorkas för att förenkla mellanslipningen (Emma, 2017). Därefter schellackas 

kvistar och kådrika ställen (Riksantikvarieämbetet, 1999), när furu används är 

det bra att välja ut det minst kådiga virket (Karlsdotter, 2005). Grundningens 

funktion är att fästa spackel och kitt (Riksantikvarieämbetet, 1999) och det blir 

lättare att se småfel som går att rätta till (Emma, 2017). Grundfärgen ska inte 

vara täckande (Riksantikvarieämbetet, 1999) och underlaget ska lysa igenom 

(Karlsdotter, ). Färgen stryks in efter fiberriktingen (Karlsdotter, 2005) och 

jobbas in (Björn, 2017). Efter grundningen spacklas eller kittas och fixas träet på 

de ställen som behövs (Karlsdotter, 2005). Det behövs cirka två till tre tunna 

strykningar efter grundningen (Björn, 2017), (Karlsdotter, 2005).  Det viktigaste 

att tänka på med målning av linoljefärg är att stryka tunn så att färgen torkar 

mellan lagren (Björn, 2017). Mellan första och andra lagret är torktiden cirka en 

till två dagar och mellan andra och tredje tre till fyra dagar (Björn, 2017), 

färgen ska vara kladdfri (Riksantikvarieämbetet, 1999). Börja med att måla 

svåråtkomliga ställen (Björn 2017). Efter målning ska alla trasor hängas upp 

(Björn, 2017) eller eldas upp (Emma, 2017). För att effektivisera sitt arbete är 

det bra att ha fler projekt igång samtidigt för att slippa väntetider vid torkning 

(Emma, 2017). 

Vid målning utomhus ska inte målning ske i starkt solsken eller regn (Karls-

dotter, 2005), den bästa tiden brukar vara april till september fukthalten i träet 

får inte överskrida femton procent (Riksantikvarieämbetet, 1999). Inomhus är 

det bra att ha god luftcirkulation (Björn, 2017).  

För målning av snickerier och möbler är en cirka fem centimeter ytanstrykare 

lagom (Riksantikvarieämbetet, 1999). Det beror på målaren vilka penslar som 

föredras, svinborstpenslar håller länge om de tas om hand om (Björn, 2017) och 

fungerar bra till linoljefärg, men det funkar även bra med syntetpenslar då 

slipper målaren borst som lossnar (Emma, 2017). På mindre partier vid 

målning av möbler är det fördelaktigt att använda små fina penslar (Emma, 

2017). Pensel tvättas med såpa (Emma, 2017), (Björn, 2017).  

En möbel kan säljas till kund efter tre till fyra veckor då färgen har härdat 

(Björn 2017), (Emma, 2017). För att ta hand om sin möbel kan snickaren ge 

kunden råden att torka av spill så fort som möjligt (Emma, 2017) och tvätta 

rent med svag såpa för att sedan torka torrt med bommullstrasa (Björn, 2017).  
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Äggoljetempera 

Vid tillredning av äggoljetempera blandas rå eller kallpressad linolja användas 

(Ivarsson, Hafverstein, 2005 ), med vatten och ägg. Grundreceptet består av en 

volymdel av samtliga delar och pigment (Riksantikvarieämbetet, 1999) där 

äggen fungerar som en emulgator.  Blandingen ska göras vid målningstillfället 

och kan förvaras en kortare tid i kylskåp (Riksantikvarieämbetet, 1999). För att 

blanda vispas äggen först sedan tillsätts linoljan, därefter fördelas vattnet i 

mindre proportioner i blandningen under omrörning (Riksantikvarieämbetet, 

1999). För att få färg görs en färgpasta på en mindre del av blandningen och 

pigment, blandningen ska vara stadig (Riksantikvarieämbetet, 1999). Allt ska 

röras om tills det blir blankt och smidigt det kan göras med en elektrisk visp 

eller en platt trästicka (Riksantikvarieämbetet, 1999). Äggoljetempera stryks 

tunt på underlaget och det ska vara normal rumstemperatur (Riksantikvarie-

ämbetet, 1999). Det tar två till tre dygn tills färgen torkar och det går att måla 

ett till lager (Björn, 2017). Torktiden beror mycket på pigmentet (Emma, 2017) 

och härdingen tar cirka en månad (Björn, 2017). Öppningstiden för anstryk-

ning är ganska kort (Emma, 2017).  Ytan blir matt och kan vara känslig för spill 

och det kan vara bra att behandla ytan med något efter (Emma, 2017).  

 

2.3 Egna tester 

 

Målning av utomhusdörrar 

Ett test av egen bladning av linoljefärg har gjorts där en grön färg gjordes på 

kokt kallpressad linolja och pigment. Först gjordes en färg pasta på cirka 2 dl 

linolja och lika stor del pigment. Detta rördes ihop med cirka 6 dl linolja dagen 

efter till en jämn färg. Pigmenten som användes var guldockra, kromoxidgrön, 

brun umbra, obränd terra och zinkvitt. Färgen målades på fyra ytterdörrar som 

målades om. Innan målning putsades och skrapades dörrarna på flagnad färg. 

Därefter tvättades dörrarna med såpa och vatten. Torktiden mellan strykning-

arna var två dygn. Dörrarna målades med tre tunna lager.  

 Resultatet kan ses på bild 1 och 2 nedan.  
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Bild 1                                        Bild 2 

Målning av bord 

Ett test har gjorts med färdigblandad färg med linoljefärg från Ottosson. 

Kromoxidgrön och guldockra blandades för att få önskad kulör. Ett egentill-

verkat bord nymålades. Före målning putsades och avdammades bordet. 

Torktiden var cirka ett dygn och fyra tunna anstrykningar gjordes inklusive 

grundning. Grundning gjordes genom att använda mer kokt linolja i en 

mindre del av färgblandningen. Mellan grundningen och den första anstryk-

ningen putsades bordet och kvarvarande limrester togs bort. På bild 3 ses 

resultatet.  

 

Bild 3 
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3 Resultat 
 

Vad finns det för olika kvalitéer på linolja och när är det lämpligast att 

använda de olika?  

 

Det finns varmpressad och kallpressad linolja. Den kallpressade är lämpligast 

att använda till linoljefärg och äggoljetempera samt behandling av snickerier 

med bara linolja. Jag har inte funnit någon information om när den 

varmpressade kan vara lämplig.  

 

Den kallpressade kan användas både rå och kokt. Den kokta är vanligast att 

använda till inomhusmiljöer och den råa till utomhus för grundning.  

 

Sammanställning av en enkel användare manual för linoljeprodukter på trä.  

 

 Välj vilken typ av färg som ska användas. Om det ska göras en 

ommålning ska den förra färgtypen analyseras. Fråga gärna en någon 

sakkunnig.  

 Linoljefärg är lämplig både inomhus och utomhus.  

 Äggoljetempera är lämplig inomhus 

 Linoljefärg får en blank yta och äggoljetempera en mattare yta. 

 För att göra egen färg kolla upp ett grundrecept och utgå från det för 

att sedan testa dig fram till vad som fungerar.  Testmåla färgen för att 

veta kulör och torktid. Använd kallpressad linolja. En liter färg räcker 

till cirka fyra kvadratmeter med 3 strykningar. 

 Vid ommålning ta bort lös gammal färg och tvätta för en bra grund 

med sodavatten eller såpa. Såpan och sodan ska tvättas bort med 

vatten. 

 Vid nymålning avdamma ytan och våttorka gärna för att få en resning 

i träet.  

 Välj ut lämpliga penslar som du trivs med och tvätta penslarna 

noggrant med såpa efter användning.  

 Börja med att måla mindre partier och stryk tunt. Jobba in färgen 

 Börja med att grunda. En grundfärg ska förtunnas för att det ska gå 

lättare att arbeta in färgen. Det kan göras med en mindre del av den 

färdiga färgen blandat med lacknafta, terpentin eller mer linolja.  

 Efter grundningen putsas hela ytan och spacklas där det behövs.  

 Gör 2-3 anstrykningar till tills ytan är täckt.  

 Torktiden är cirka 1-3 dygn mellan strykningarna beroende på vilket 

pigment som används. Äggoljetempera har längre torktid än 

linoljefärg. Färgen ska inte kännas kladdig. 

 Efter målning ska trasor med färg på hängas upp eller eldas upp. 

 För att effektivsera sin målning är det bra att ha flera projekt igång 

samtidigt.  
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 Innan snickeriet kan användas är det bra om färgen har härdat. Det tar 

cirka tre veckor för linoljefärg att härda och cirka en månad för 

äggoljetempera.  

 Vid utomhusmålning ska det inte vara för fuktigt ute och målningen 

ska inte ske i direkt solljus. 

 Vid inomhusmålning är en god luftcirkulation viktig.  
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4 Diskussion 
 

För att få en mer säker manual hade det varit bra att intervjua fler 

yrkeskunniga och det hade behövts göras fler exakta tester. För att göra egen 

färg och veta att resultatet verkligen blir bra behövs mer tid för att se hur 

färgen klarar sig med tiden.  

 

Linoljefärg och äggoljetempera är ingen exakt vetenskap och det är svårt att 

veta hur torktiden kommer att vara samt konsistensen på färgen. Detta mycket 

beroende på pigmenten.  

 

I mina egna tester använde jag inte något lösningsmedel eller torkmedel och 

det hade varit intressant att gå vidare med en undersökning om det behövs 

överhuvudtaget i en linoljefärg, eftersom det är skadligt för människan. Det 

hade varit intressant med en undersökning om varför tillverkarna använder 

sig av det. 
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5 Bilaga 1 Intervjufrågor  
 

Intervju frågor: 

1. Vad finns det för olika kvalitéer på linolja och när är det lämpligast att 

använda de olika? 

 

2. Vad använder du oftast för kvalitet på linolja? 

3. Linoljefärg eller äggoljetempera när använder du helst vad? 

  

4. Torktider på linoljefärg/äggoljetempera/linolja. Härdtider på desamma, 

när går det att använda möbeln 

 

5. Hur blandar du en linoljefärg? 

6. Nackdelar med linolja/linoljefärg/ äggoljetempera 

7. Fördelar gentemot vattenbaserade modernare färger.   

8. Vad för penslar rekommenderar du? 

9. Penselvård? 

Såpa, fortare med linoljesåpa.  

10. Allmänna tips vid målning av en möbel 

11. Vad kan rekommenderas till kunden när den har köpt möbeln? Under-

håll 

12. Vid ont om tid, hur kan man effektivisera målningen? 

  


