
TRANSFERFÄRGFärgnyanser – prova dig fram
Färgerna blir starkare vid överföringen är vad 
som visas på pappret

Överföring till tyg
• Pappret måste vara helt torrt innan du för  
 över det till tyget

• Du kan använda samma papper fler gånger  
 – trycket blir dock lite svagare för varje gång  
 det används

• Lägg ett skyddspapper på strykbrädan, lägg  
 ditt tyg och sedan pappret som ska föras  
 över, räta mot räta, lägg sedan ett skydds- 
 papper till

• Pressa utan ånga – beroende på tyg och hur  
 mycket färg så varierar tiden

• Tänk på att anpassa värmen till vad tyget tål,  
 vid svagare värme måste du pressa längre tid

Med transferfärgen kan du färga  
spetsar, band etc eller måla motiv  

och föra över till tyg.

papper tyg

www.artinaction.se

Läs mer på: blogg.artinaction.se/transferfarg

Beställ produkter: www.husqvarnatyger.se



Använd schabloner

Använd clipart
Utnyttja clipart-bilder från webben, skriv ut och 
färglägg.

Skapa mönster med trådar, spets
Lägg ditt tyg med rätan upp, placera ut olika 
föremål, vi har valt syntettråd, snoddar och 
spets, lägg ett målat papper med avigsidan 
uppåt, pressa och du får fram jättefina möns-
ter. De material som du använder får också 
finfina toner.

Färg och tygval
• Färgen finns i 20 olika kulörer

 Det är ett pulver som du blandar ut med  
 vatten, en burk på 10 g räcker till 5 dl vatten

• Du kan även blanda färgerna efterhand –  
 tips är att inte blanda hela färgburken direkt  
 med vatten

• På syntettyg fäster färgen direkt (det måste  
 vara minst 75 % syntet i tyget). Om tyget  
 har mer än 25 procent naturmaterial måste  
 tyget förbehandlas

• När du har överfört färgen från papper till  
 tyg behövs inte någon mer fixering

Hur målar du?
• Du målar med pensel på vanligt kopierings- 
 papper 80 g)  
• Svamp – när du använder schabloner blir  
 det bäst resultat om du använder lite färg  
 tillsammans med en svamp

Tips på olika sätt att måla ditt papper
Måla en hel A4-sida, blanda olika färger. I 
exemplet har vi använt polyestertyg sedan 
lagt vit spetstyg ovanpå och sist vårt målade 
papper. 

Måla på bubbelplast och tryck på pappret
Exemplet visar när det är överfört till sammet. 
Vi har märkt att syntetsammet tar fram färger-
na mycket snabbt och fint.

Använd alla bitar
Du kan även riva/klippa nya former av dina 
målade papper och sätta fast dem på ett 
målat ark med lite lim eller fryspapper.


