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Vattenbad med marmoreringsfärger
Beskrivning:
Marmoreringskit från Slöjddetaljer. Färgerna
är oljebaserade och går att droppa i badet.
Resultat:
Använd mycket färg. Det är snyggt med två eller
tre kontrastrika färger och små mönster som
skapas i badet med en tunn pinne.
Mönstret syns inte tydligt i badet men
sedan på nävret. Lägg hela näverbiten på ytan
av badet och ta snabbt upp biten igen. Lägg på
tork och förvara sedan i press så den inte rullar
ihop sig.
Reflektion:
Fina täckande färger och mönster. Det är svårt att
kontrollera mönstret och det blir luftbubblor på
nävret.
Nr 1. Vattenbad med marmoreringsfärger (olja).
Blå, gråblå och rosa färg.

Nr 2. Vattenbad med marmoreringsfärger (olja).
Blå, gråblå, rosa + mer av blått.
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Nr 7. Vattenbad med marmoreringsfärger.
Rött och gult, mönster med tunn pinne i badet.

Nr 40. Vattenbad med marmoreringsfärg
i metallic.
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Vattenbad med oljefärg
Beskrivning:
1. Blanda egen oljefärg med 2 cm färg (Lefranc
Bourgeois) + 2 kapsyler Balsamterpentin.
2. Droppa färgen med pipett i vattenbadet.
3. Späd ut färgen med diskmedel i badet för att
få mindre prickar.

Nr 38. Vattenbad med oljefärg. Häll i diskmedel
som gör att färgen splittras upp i små delar.

Nr 65. Vattenbad med oljefärg. Doppa nävern
med den yttre barksidan ner. När färgen torkat
drar du av remsor av det översta lagret näver.
Gör sedan om doppet, ev med en annan färg.
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Kallt vetemjölklister i balja
Beskrivning:
4 delar vatten
1 del vetemjöl
1 tsk salt
Vispa samman i en gryta och värm upp. Vispa
hela tiden. Ska inte koka utan sjuda på svag
värme 5-10 min. Späd med vatten om det är för
tjockt. Låt svalna och förvara i kylskåp.
Resultat:
Kallt klister fungerar bäst.

Vetemjölsklister och marmoreringsfärger i
badet (en långpanna).

Nr 4. Vetemjölsklister och marmoreringsfärger i
badet. Röd och blå färg i glest sicksackmönster.
5

Experiment med raklödder som inte blev lyckat.
Otydliga mönster och färgen lossnade.

Tapetklister i balja
Beskrivning:
Tapetklister blandas med vatten till en tunn
blandning som hälls i baljan. Kan användas med
olika färger.
Resultat:
Bra med tunt klister. Snyggt med tydliga stora
former som inte är gjorda med pinne eller kam.
Droppa färger i varandra som cirklar. Två kontrastrika färger är bra. Skölj av efter att det torkat.
Mönstret syns tydligt i badet (till skillnad från
vattenbad) men är svårt att överföra.

Nr 14. Tapetklister i tunt lager. Två färger (marmoreringsfärg olja) i stort mönster. Droppa i
färgen utan att röra runt. Låt färgen torka och
skölj sedan av tapetklistret som är kvar.
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Nr 9. Tapetklister i tunt lager. Två färger (marmoreringsfärg olja) i stort mönster. Droppa i
färgen utan att röra runt. Låt färgen torka och
skölj sedan av tapetklistret som är kvar.

Nr 13. Tapetklister i tunt lager. Två färger (marmoreringsfärg olja) i stort mönster. Droppa i
färgen utan att röra runt. Låt färgen torka och
skölj sedan av tapetklistret som är kvar.
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Resultat:
Det är lättare att forma mönster med tjockt
klister i baljan men svårare att få över det
på nävret. Viktigt att skölja av direkt då klistret är tjockare. Ytan blir inte lika snygg som
med vattenbad.

Nr 5. Tjockt tapetklister i badet. Marmoreringsfärger (olja) Röd, gråblå och rosa. Sicksack och
spiraler gjorda med kam och sedan pinne
i badet.

Nr 15. Tapetklister i tunt lager. Två färger (marmoreringsfärg olja) i stort mönster. Droppa i
färgen utan att röra runt. Låt färgen torka och
skölj sedan av tapetklistret som är kvar.

8

Resultat:
Snyggt med tydliga stora former som inte är
gjorda med pinne eller kam. Droppa färger i
varandra som cirklar. Två kontrastrika färger
är bra.

Nr 16. Tapetklister i tunt lager. Två färger (marmoreringsfärg olja) i stort mönster. Droppa i
färgen utan att röra runt. Låt färgen torka och
skölj sedan av tapetklistret som är kvar.

Nr 17. Tapetklister i tunt lager. Två färger (marmoreringsfärg olja) i stort mönster. Droppa i
färgen utan att röra runt. Låt färgen torka och
skölj sedan av tapetklistret som är kvar.
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Nr 63. Tunn blandning med tepetklister i baljan.
Lägg i färg, rör runt och doppa nävret.

Tapetklister direkt på nävret
Beskrivning:
1. Pensla en blandning av tapetklister tjockt
direkt på nävret.
2. Droppa på marmoreringsfärg (olja).
Resultat:
Färgen sprider sig i vackra mönster och ytan
blir matt.

Nr 60. Tapetklister i vatten (tunn blandning) som
penslas på nävret. Droppad färg på ytan.
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Potatisklister direkt på nävern
Beskrivning:
1. Blanda potatismjöl och vatten.
2. Måla nävern med potatisklistret.
3. Späd 1 cm oljefärg med 1 kapsyl linolja
och 1 kapsyl Balsamterpentin.
4. Använd pipett. Drag pipetten mot nävern
och spritsa ut färg på barksidan.
5. Drag remsor av nävern så att ljusa fält
bildas i färgen.
Resultat:
Fint att jobba med effekten av att nävern
flagnar av.

Nr 56. Potatisklister och linoljefärg (se ovan).
Drag pipetten mot nävern och spritsa ut färg på
den yttre barksidan.

Nr 58. Potatisklister och linoljefärg (se ovan).
Drag pipetten mot nävern och spritsa ut färg på
den yttre barksidan. Drag remsor av nävern så
att ljusa fält bildas i färgen.
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Nr 59. Potatisklister och linoljefärg (se föreg).
Drag pipetten mot nävern och spritsa ut färg på
den yttre barksidan. Drag remsor av nävern så
att ljusa fält bildas i färgen.

Trälim i vattenbad
Beskrivning:
Trälim + vatten + färg från marmoreringskit (olja)
Det är viktigt att inte ta för mycket trälim för då
syns det som vita fläckar på nävret.
Resultat:
Limmet gör det lättare att kontrollera mönstret
i badet. Det är lätt att skapa mönster med
pinnar (fungerar inte med kam). Eventuellt
blir det mindre luftbubblor än i vattenbad.

Nr 90. Trälim blandat i vattenbad och marmoreringsfärg. Skölj av limrester efter några minuter,
annars blir det en vit hinna.
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Nr 96. Trälim, vatten, yoghurt + marmoreringsfärg. Det blir väldigt tjockt och tar lång tid att
torka.

Nr 102. Mycket trälim i vattenbad och
marmoreringsfärg. Mönstret är på barksidan.
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Kokt linolja och Balsamterpentin i balja
Beskrivning:
Blanda hälften linolja med hälften terpentin i
badet och droppa i oljefärg eller marmoreingsfärg (olja).
Resultat:
Mönstret är jättevackert i badet med svårt att
överföra på nävret. Det förändras och försvinner
från yta. Ger en blank och transparent lasyr med
lång torktid.

Marmoreringsbad med linolja, terpentin och blå
och gul marmoreringsfärg. Det är lätt att skapa
mönster i badet men det försvinner snabbt från
nävrets yta.

Nr 50. Resultatet (se ovan) på nävret.
Blanda 1 del kokt linolja med 1 del Balsamterpentin. Häll i baljan och droppa färg (marmoreringsfärg olja) i oljebadet. Skapa mönster med
pinne och doppa nävrets yta.
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Nr 48. Blanda 1 del kokt linolja med 1 del Balsamterpentin. Häll i baljan och droppa färg
(marmoreringsfärg olja) i oljebadet. Skapa
mönster med pinne och doppa nävrets yta.

Nr 49. Blanda 1 del kokt linolja med 1 del Balsamterpentin. Häll i baljan och droppa färg
(marmoreringsfärg olja) i oljebadet. Skapa
mönster med pinne och doppa nävrets yta.
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Kokt linolja och Balsamterpentin
direkt på nävret
Bindemedel som används traditionellt inom
trähantverk och dekorationsmåleri.

Nr 46. Blanda 1 del kokt linolja med 1 del Balsamterpentin och pensla på nävret. Droppa på
marmoreringsfärg. Skrapa mönster direkt på
nävret. Här används en kam tillverkad av linoleum matta.

Nr 62. Blanda 1 del kokt linolja med 1 del Balsamterpentin och pensla på nävret. Droppa på
marmoreringsfärg (metallic) som sprider sig.
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Äggoljetempera i balja
Recept på äggoljetempera:
1. 1 ägg
2. 1 dl linolja blandas i
3. 1 dl vatten tillsätts i små skvättar under
omrörning
4. Sila emulsionen genom finmaskigt tyg, en sil,
nylonstrumpa etc.
5. Späd med vatten om färgen är för tjock
6. Rör ner pigment/oljefärg i en mindre mängd
av emulsionen. Rör till en smidig pasta och
tillsätt resten. Eller droppa marmoreringsfärger
i badet.
7. Förvara färgen i kylskåp. Kort hållbarhet, max
två dagar. Lång torktid, ca 2-3 dygn. Helt torr
efter ca 10 dagar.
Reflektion: Äggula fungerar bättre än äggvita
(bildar hinna) som bindemedel. Ägg gör att luftbubblorna blir mindre på nävret. Samtidigt ger
det ett alltför tjockt lager som tar tid att torka.

Nr 71. Äggoljetempera experiment med olika
varianter och blandningar. Blanda 1 ägg + 1 del
olja + 2 delar vatten + 1 del terpentin. Marmoreringsfärg i mönster i badet. Resultat: blir aningen tjockt och ägget lägger sig utanpå.
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74. Äggoljetempera experiment med olika varianter och blandningar. Blanda 1 del olja + 1 del
terpentin + 2 delar äggula. Marmoreringsfärg i
mönster i badet. Resultat: blir aningen tjockt och
ägget lägger sig utanpå. Äggula fungerar bättre
än äggvita.

Nr 78. Äggoljetempera experiment med olika
varianter och blandningar. 3 äggvitor + 0.5 dl
olja + 2 dl vatten.
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Nr 82. Äggoljetempera experiment med olika
varianter och blandningar. Blanda 1 ägg + 1 del
olja + 2 delar vatten. ”Klassisk blandning” penslad på nävret med droppad färg på.

Provbitar på tork. Nävret vill gärna böja sig i
trädstammens riktning så bitarna måste hållas
på plats under torkning och sedan förvaras i
press.
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Vackert marmoreringsbad med oljefärger i vatten som bas. Det svåra är att kontrollera mönstret och överföra det till nävern.

Marmorering med bas av trälim och vatten
fungerade bra. Limmet gjorde det lättare att
kontrollera mönstret i badet.
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Marmorering med bas av trälim och vatten
fungerade bra. Limmet gjorde det lättare att
kontrollera mönstret än i vattenbad.

Kammar tillverkade av grillpinnar. Dessa fungerade inte så bra för nävermarmorering. Bättre
för marmorering på papper.
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Svensk näver är tyvärr en bristvara för alla
slöjdare. Vår näver kommer från Arja Bäckström
som äger skog i finska Karelen. Hon har skördat
den själv.
Förberedelse av nävret är en mycket stor del av
arbetet. Nävern ska rensas, få önskad tjocklek
och klippas upp i lika stora provbitar (halv A4)
som passar i baljorna.

Provbitar på tork vid Kvarnbyns Handpappersbruk i Mölndal. Vid handpappersbruket finns
kunskap om marmorering på papper men denna
teknik är ny för näver.
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