
Penslar 

 

Alla penslar har sina användningsområden och en pensel av god kvalitet är inget 
engångsredskap. För ett bra resultat krävs att penseln passar för den färg och det 
arbete som den ska användas till. Borstens tjocklek och längd avgör vilken typ av 
färg penseln är avsedd för. Numera kommer många penslars naturborst från 
kinesiska svin och den högsta kvalitén kommer från vildsvinsliknande grisar i Asiens 
bergstrakter. Tidigare användes bland annat hår från get, grävling, iller eller tagel. 
 
I en bra pensel är borsten så jämna som möjligt. Ju jämnare en pensels borst är, 
desto bättre håller penseln färgen vilket ger en bättre fördelning av färgen under 
själva målningen. Högsta jämnhet som går att få i en pensel av naturborst är 90 
tops, vilket innebär att 90 % av alla de borst som penseln består av har exakt 
samma längd. 
 
Svinborst kan vara svart, grå eller ljus. Borstens färg påverkar spänsten i penseln, 
ljus borst har inte samma spänst vilket penseltillverkaren ibland försöker 
kompensera genom att göra borsten kortare. 
 
Olika storlekar och olika former av penslar passar till olika typer av målningsarbeten. 
Breda penslar används för stora ytor. En moddlare är en bred, fast, tunn pensel som 
används för att släta ut färg på stora ytor. Anstrykare kan vara ovala, runda eller 
flata och tar upp mycket färg i förhållande till sin storlek. Till målning av lister, 
socklar och smygar fungerar runda eller ovala penslar bäst. Slamfärger kräver runda 
tjocka penslar, så kallade hornsuggor, för ett bra resultat.  
 
 
Vård av penslar med naturborst 
Innehåller penseln ren naturborst är det viktigt att borsten inte utsätts för 
lösningsmedel som torkar ut, i så fall måste man efteråt återinfetta borsten. Före 
användning impregneras hela penseln, även skaftet, med till exempel rapsolja, rå 
linolja eller matolja - gärna under några dygn. Tvätta sedan ur borsten noga med 
såpa.  
 
Om pensel använts för att måla med vattenbaserade färger, äggoljetempera, 
limfärg eller akrylatfärger så tvättas borsten noga med såpa och vatten. Har den i 
stället använts till alkydoljebaserade färger, så rengörs penseln med icke uttorkande 
lösningsmedel. Avsluta alltid med såptvätt. Impregnera penseln efter användandet. 
Förvara penseln hängande så skadas inte borsten. Om borsten spretar kan man 
smörja in den med såpa och förvara tills den behövs igen då man noga tvättar bort 
såpan innan penseln åter används.  
 

 

 


