
DRIFTWOOD & SEA SALT FIZZ  

 

DRIFTWOOD 

Driftwood är en färgtillsats som ger en tjockare färg med klumpar vilken används till att 

skapa struktur och patina.  

             

Grundläggande teknik 

1. Grundmåla med Autentico Vintage Paint och låt torka 

2. Blanda Vintage Paint och Driftwoodpulver till önskad konsistens: 

Volym: Ca 6 delar Vintage Paint med 1 del pulver 

3. Pensla på ett ojämnt och tjockt lager av färgblandningen, kan också stöpplas på. 

4. För att skapa intrycket av flera lager med färg dra med en gummiskrapa (eller liknande) över 

ytan för att smeta ut tjockare partier av färg. Färgen ska ha torkat en aning innan du skrapar 

(den ska fortfarande vara fuktig/blöt men inte rinnig). Var lätt på handen så att inte färgen 

skrapas bort ner till underlaget.  

5. När färgen är nästan torr, använd en grov pensel (naturborst) till att torrborsta ytan för att 

avägsna eventuella lösa gryn.   



6. Låt torka. 

 

Anmärknig: Att använda skrapa och torrborstning ger även ökade färgskiftningar och 

saltavlagringar/utfällningar. Driftwood och Sea Salt Fizz förlänger torktiden. 

 

Lager på lager med olika färger 

7. Tillred en ny blandning Driftwood i en annan kulör och späd ut den med vatten så att den blir 

mer lös och rinnig. 

8. Måla ett tunt men heltäckande lager. Den lösare konsistensen gör det lätt för färgen att 

tränga ner i gropar, skrymslen och vrår. 

 

 

 



 

9. När färgen är halvtorr torka eventuellt av lite med en fuktig trasa på utvalda områden så att 

grundfärgen skymtar fram. 

10. Låt torka helt. Slipa sedan ner upphöjningar i ytan med sandpapper så att underliggande 

struktur och färg framträder. 

11. Pensla eventuellt på en tunn ”paint wash” (vatten med lite färg i). En vit kulör förstärker 

känslan av saltavlagrinngar.  

 

12. Avsluta med vax (gärna även ett brunt/mörkt vax för ett lite smutsigt åldrat utseende) 

13. Det går också att avsluta med en paintwash ovanpå vaxet för intressanta mönster. Låt torka 

som det ligger eller badda med trasa. 

 

 

 



 Före                    Efter 

      



SEA SALT FIZZ 

Sea Salt Fizz  är en färgtillsats som används tillsammans med Driftwood för extra skummande 

struktur med kraftiga slatavlagringar. Färgenblandningen bir fluffig som en chokladpudding. 

Använd handskar vid beredning, pulvret har ett lågt pH värde och kan vara irriterande för hud och 

slemhinnor. Pulvret är kraftigt irriterande (frätande) för ögonen så vidta viss försiktighet.  

 

1. Blanda Vintage Paint, Driftwood och Sea Salt Fizz   

Volym: Ca 6 delar färg, 1 del Driftwood och 4 delar Sea Salt Fizz 

 

2. Blandningen ska användas direkt. Pensla ett tunt lager lite här och där och dutta på ett tjockt 

lager på ställen där du önskar kraftig effekt. Överarbeta inte, utan låt Sea Salt Fizz arbeta 

ostört medan färgen torkar.  

   


