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Få mere information på Tina Dalbøges blog med kreative påfund.
Se mere om e-bøgerne i Tinas webshop Kreahobshop.dk

Print og kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner 
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for de rammer der er indgået i aftalen.

Videresendelse eller gengivelse af denne e-bog eller dele 
deraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.
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Forord 

I min tid som boligstylist har jeg besøgt flere hundrede hjem. Naturligvis er der nogle generelle retningslinjer, 
men ellers er der ikke to opgaver, der er ens. Jeg ser gerne, at de mennesker, jeg besøger, får noget ”værktøj”, 
så de bliver bedre til at se mulighederne selv. At de får input til hvordan man mikser nyt og gammelt samt idéer 
til anderledes sjove, fine, pæne eller skæve detaljer enkelte steder rundt omkring i hjemmet. Nogle gange skal 
jeg komme med konkrete bud på, hvad der skal købes af nyt, - men primært kommer jeg med nye idéer til de 
møbler, de allerede har.  Det, at jeg er 100% uvildig, gør, at jeg ikke skal anbefale et bestemt mærke - eller fx 
en bestemt slags sofaborde som er helt ”hotte”. Det er ingen kunst at kopiere det, der er in lige nu, så for mig 
handler det i højere grad om at finde ind til, hvad der passer til dem, der bor der, til hjemmet og til den måde 
boligen bliver brugt på. 
I denne e-bog har jeg valgt at fokusere på tavler, der er malet med tavle- magnetmaling eller tavlefolie. Jeg vil 
håbe, at du får en fornemmelse af, at der er rigtig mange muligheder, både når det skal være helt enkelt, og når 
det skal være mere detaljeret. Der er idéer, der let kan udføres, også selv om du beskriver dig selv som en med 
”ti tommelfingre”, og der er forslag, der kræver en boremaskine. Men ellers handler det mest om at bruge en 
malerulle, en pensel og evt. noget malertape, hvis du ønsker en skarp kant. Tavlerne kan - i den ene eller anden 
udformining være en del af interiøret, og hvis en knap så køn håndskrift holder dig tilbage fra at få en tavle, så 
tænk på, at kridtsløret i sig selv giver en rigtig god effekt - så der behøver ikke at stå så meget som et bogstav, 
for at tavlen giver liv til boligen.  
 

Jeg håber, du får en masse idéer til at få tavler flet-
tet ind på den ene eller den anden måde. Og tips 
til hvordan du skal udføre dem. Har du lyst til at få 
endnu flere idéer, så tjek min blog, hvor der både er 
idéer til kreative hobbysysler, store og små gør det 
selv-projekter, generelle indretningstips, fif til fester, 
madopskrifter og alt muligt andet, hvor kreativiteten 
er omdrejningspunktet.  Du finder min blog ved at 
klikke her på TinaDalboge.dk. 
 
Rigtig dejlig skaberglæde eller inspirationstur til dig. 

                                  
                                   Kærlig hilsen Tina Dalbøge 
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TAVlEMAlING   & TAVlEFOlIE
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Magnet- og tavlemaling, tavlefolie og redskaber
1. Brug magnetmaling, hvis du ønsker en magnetisk overflade. 250 ml rækker til ca. 0,75 m². mal min. tre lag 
med et døgns mellemrum. Se powermagneter s. 43. 2. mal to-tre lag tavlemaling på glatte flader hvis du ønsker 
en tavle.  Du kan skrive på tavlen med kridt og Chalk marker tusser efter to døgns tørretid. 250 ml rækker til 
ca. 4 m². 3. Tavlefolie er en matsort selvklæbende folie, som limes på en glat overflade og skrives på med kridt 
og Chalk marker tusser.  Se mere om montering af tavlefolie s. 109. 4. magnet- og tavlemaling kan påføres med 
pensel og malerulle. Der er også brugt lak og malertape til e-bogens idéer.  
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Tavlemalingen af samme mærke kan blandes, så du kan få mange flotte farver. Den hvide maling giver mulighed 
for at blande pastelfarver. Sørg for at blande nok og at røre det godt sammen, inden du begynder af male.   

http://www.tinadalboge.dk/materialeoversigt
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Hvorfor male møbler, småting eller vægge med tavlemaling i stedet for almindelig maling?  
Fordi tavlemaling er helt mat og er en detalje i sig selv. Og med kridtslør bliver det kun endnu flottere...
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