
Färgkarta inomhus

En vacker yta har  
aldrig varit enklare

Färgkarta inomhus



Det låter kanske ytligt, men när det kommer till färg är det utseendet 
som räknas. En perfekt yta i rätt kulör kan göra hela skillnaden för ett 
rum – och för dig som vistas i det. När väggarna målas i en ny, vacker 
nyans, förvandlas rummet. För även om du kan tillföra kulör på många 
sätt i ett rum är det färgen på väggarna som har störst inverkan på 
känslan i rummet och som utgör basen i inredningen. Så hur hittar du 
rätt kulör för ett rum? Och hur får du till den perfekta ytan? 

Det är förmodligen lättare än du tror. På följande sidor hittar du 
både inspiration och tips och råd, så att du snabbt och enkelt ska 
kunna komma igång.

Ytan är allt

Anemon 656
2007-Y72R

Tundra 572
2107-Y27R

Mormor 680
S 3030-Y90R

Toffee 602
5410-Y32R

Passar bra ihop med:Kulören på väggen:



Länge var vi väldigt försiktiga när det kom till att måla kulörer på våra 
väggar. Vi valde ofta som alla andra, men idag vill många betydligt mer 
när det kommer till att sätta färg på hemmet. Roligt tycker vi, som har 
många olika inomhuskulörer att välja bland – du hittar ett fint urval 
här i vår färgkarta.

Så vilka kulörer är det som gäller just nu? Svaret är att det idag inte bara 
är en trend som råder, utan flera, samtidigt. För många har inredning 
blivit ett uttrycksmedel, och det har blivit viktigare att välja utifrån ens 
egna personliga stil och smak. Generella tendenser är dock att varma, 
dämpade kulörer har blivit mer populära under de senare åren och att 
det har blivit allt vanligare att vi ser kulörer på fler ytor än bara väggar. 
Många väljer att ta till vara resurser som redan finns genom att måla om 
en möbel eller detalj istället för att köpa nytt. Vad som är ”rätt” hemma 
hos just dig bestämmer så klart du, det är då som det blir som bäst.

”Åska 517, är 
det nya svarta”

Åska 517
S 7000-N

Tundra 572
2107-Y27R

Lammull 504
S 1000-N

Knop 509
S 3000-N

Passar bra ihop med:Kulören på väggen:



Främre rum
Vägg: Vårljus 822 

Snickeri: Lycka 860

Bortre rum
Vägg: Lilja 820

 
Våra inomhuskulörer 
Här har vi samlat ett urval av våra inomhuskulörer. 
De är alla populära kulörer som ser fantastiska ut när 
de är uppmålade.För att göra det enklare för dig att se 
vilka kulörer som passar ihop med varandra, har vi 
grupperat våra kulörer så att du enkelt ska kunna hitta 
din egen kulörvärld utifrån vågräta och lodräta rader.

Om du vill ha en enhetlig färgsättning hemma och 
matcha ton-i-ton, välj kulörer i samma lodräta rader. 
Det ger en lugn och harmonisk känsla. Om du hellre 
vill ha flera olika kulörer och variation i ditt hem, välj 
kulörer ur samma vågräta rader. Det här är bra sätt att 
färgsätta rum som ligger intill varandra.

Kulörer i samma 
lodräta rad ger 
en harmonisk 
ton-i-ton-känsla.

Kulörer i samma 
vågräta rad 
passar bra ihop 
med varandra.

Tänk på ljuset. Hur du upplever kulörer beror till stor del på 
vilket ljus du ser dem i. Rum mot syd och öst har ett varmare ljus 
än rum mot norr och nordväst. Vill du ha en varmare känsla i ett 
kallare ljus är det bra att välja en varmare färgton. Tänk också på 
att kulörer förändras över dagen när ljuset skiftar.

Din personliga stil. Leta efter vackra färgkombinationer runt 
omkring dig och fundera över om det finns något du fastnar lite 
extra för. Inspiration kan finnas överallt – i en tavla, på ett hotell 
eller kanske en mysig restaurang. När du utgår från din egen 
smak och känsla kommer du att trivas som allra bäst.

Komplettera med accentkulörer. Att färgsätta med accent-
kulörer gör rum mer intressanta och dynamiska. Välj en eller ett 
fåtal accentkulörer och låt dem förekomma på minst tre ställen i 
rummet, så känns det genomtänkt. Tänk på att det går att färgsätta 
mer än bara väggar, till exempel snickerier, golv, tak och möbler.

Tips och råd
Det finns väldigt många härliga nyanser att välja bland. 
För att göra det enklare för dig har vi samlat ihop några 
tips och råd som du kan utgå från när det är dags att 
välja kulör. Vill du ha mer hjälp kan du alltid gå in på 
beckers.se eller besöka någon av våra återförsäljare.

Väggar: Mistel 800, Salvia 825
Bänk: Blad 834

Vägg: Rooibos 658
Sockel: Lavastrand 604

 

Vägg: Puderrosa 673
Stol: Mangogul 621



Mjölk 522
S 0502-Y

Gåsdun 503
0901-G93Y

Bubbel 547
0605-Y02R

Äggskal 524
0601-Y14R

Snödroppe 650
S 0502-Y50R

Gardenia 545
0502-Y26R

Balett 672
0408-Y96R

Tovsippa 711
0902-R10B

Iskristall 733
S 0507-R80B

Renässans 775
S 1002-B

Vågskum 849
1003-B50G

Snö 816
S 0502-G

Tofu 817
0902-G35Y

Krita 501
S 0300-N

Stjärnstoft 526
S 1002-Y

Ängsull 567
1103-Y21R

Cumulus 527
1002-Y25R

Creme 587
0803-Y29R

Camee 651
S 1002-Y50R

Älvdans 525
1303-Y49R

Mohair 653
1204-Y69R

Cirrus 649
S 1002-R

Dun 734
1302-R83B

Glaciär 850
1304-B11G

Istapp 776
S 1002-B50G

Lilja 820
1103-G20Y

Fänkål 818
0905-G28Y

Kokos 502
S 0500-N

Twilight 549
S 1502-Y

Stjärna 635
0920-G99Y

Säv 555
S 2005-Y20R

Sfinx 596
1609-Y22R

Papier-maché 843
1606-Y32R

Kuling 652
S 1502-Y50R

Tyll 671
1305-Y97R

Fjällripa 712
1401-Y99R

Silverpil 732
1602-R84B

Midsommarnatt 756
1908-B

Droppe 755
1505-B10G

Glänta 797
1603-G29Y

Vinterblad 856
1305-G56Y

Lammull 504
S 1000-N

Vinternatt 507
S 2002-Y

Sahara 614
1621-Y04R

Stäpp 612
S 1020-Y10R

Tundra 572
2107-Y27R

Klipphäll 575
S 2005-Y30R

Dimma 550
S 2002-Y50R

Anemon 656
2007-Y72R

Puderrosa 673
S 1010-R

Delfin 735
2004-R88B

Hav 760
2014-R91B

Måne 798
1403-B94G

Vårljus 822
S 2005-G30Y

Agave 857
1807-G54Y

Lovikagrå 505
S 1500-N

Tjäle 511
S 3502-Y

Kamelhår 615
2325-Y07R

Mangogul 621
1445-Y10R

Lugn 554
2405-Y18R

Bergsklippa 531
2204-Y21R

Portabello 532
2505-Y50R

Chateau 713
2206-Y75R

Akleja 692
S 2005-R

Sommardröm 739
S 2010-R80B

Vattenfall 781
2908-B05G

Trofast 861
S 2010-B50G

Emalj 819
2404-G21Y

Mistel 800
S 2005-G50Y

Havstulpan 506
S 2000-N

Bro 512
S 4502-Y

Khaki 811
3217-G98Y

Lama 598
2619-Y24R

Dromedar 535
3304-Y19R

Stork 557
S 3005-Y20R

Natursten 534
3303-Y31R

Jaipur 715
2905-Y87R

Innerlig 810
S 2010-R

Kyla 741
S 3010-R80B

Sundborn 743
3810-R97B

Retro 780
S 3010-B30G

Pistage 802
S 3010-G30Y

Lav 823
3108-G82Y

Klippa 508
S 2500-N

Sten 538
S 5402-Y05R

Jodhpur 600
S 4020-Y10R

Kola 599
3916-Y26R

Fågelbo 537
S 4005-Y20R

Sisal 559
S 5005-Y20R

Grotta 536
3606-Y36R

Mormor 680
S 3030-Y90R

Slipsten 858
S 4010-R10B

Port 747
S 5005-R80B

Tromb 769
S 5010-R90B

Stålblå 782
3614-B11G

Lycka 860
S 4010-B70G

Kaktus 809
3517-G42Y

Knop 509
S 3000-N

Svartpeppar 584
S 8502-Y

Oliv 812
4113-G91Y

Hampa 558
4506-Y29R

And 579
5007-Y15R

Toffee 602
5410-Y32R

Fårö 560
S 5005-Y50R

Dalagård 840
4435-Y84R

Ametist 725
4520-R28B

Horisont 788
4123-B02G

Pärlhyacint 789
S 5020-B

Kolibri 766
S 4040-B10G

Salvia 825
4708-G31Y

Mossa 801
4106-G49Y

Tornado 854
S 3500-N

Lakrits 815
S 8502-G

Kamouflage 833
6715-G88Y

Kummin 644
S 4040-Y10R

Stenblock 582
S 6005-Y20R

Mjölkchoklad 646
S 6020-Y40R

Rooibos 658
4616-Y54R

Passion 866
S 4040-Y90R

Vinbär 708
S 5030-R20B

Våg 771
S 6010-R90B

Blyerts 792
S 6502-B

Gasoline 787
5535-B15G

Aloe Vera 826
S 5020-G30Y

Grönt te 846
5109-G71Y

Stål 516
S 6000-N

Rock’n roll 521
S 9000-N

Mocka 539
S 7502-Y

Ek 603
6807-Y30R

Chocolate chip 624
7904-Y50R

Gråsten 580
6303-Y50R

Lavastrand 604
S 7005-Y50R

Impulsiv 864
S 6020-R

Plommon 709
6715-R23B

Jeans 751
7313-R86B

Denim 749
S 7010-R90B

Petroleum 790
6511-B10G

Blad 834
7215-G30Y

Citronmeliss 835
S 7005-G80Y

Åska 517
S 7000-N



Välj kulör. Inspireras här i vår färgkarta. Ett litet färgprov upplevs annorlunda på 
en större yta och i olika ljus. Köp därför några provburkar och måla upp stora prov-
områden i olika nyanser. Vill du inte måla på väggen kan du måla på en kartong. 
Då kan du dessutom flytta runt den i rummet och se hur den uppfattas i olika ljus.1

Titta på väggarna. Är väggarna målade sedan tidigare? Då räcker det 
att du spacklar igen hål och andra skador. Slipa de spacklade ytorna 
med ett fint slippapper och städa sedan bort slipdammet. Är väggarna 
tapetserade? Spackla i så fall skarvarna mellan tapetvåderna också så 
får du en jämn och fin yta.2

Välj rätt verktyg. En roller med lång lugg ger mer struktur på väggen medan 
en kort lugg ger en slätare yta. Tänk också på att du behöver en mindre pensel 
för att måla runt dörrar, fönster och eluttag där det kan vara svårt att komma åt. 
Andra tillbehör som kan vara bra att ha är täckpapp, färgtråg, vinkelpensel, 
maskeringstejp och förlängningsskaft.3

Förbered rummet. Ett bra underarbete lönar sig alltid. Räkna med att 
lägga mer tid på förarbetet än själva målningen. Börja med att borsta 
bort damm från väggarna. Är väggarna smutsiga bör du tvätta dem 
med målartvätt. Skydda golvet med täckpapp. Använd maskeringstejp 
för att skydda intilliggande ytor. 4

Måla. Grunda vid behov med ett lager grundfärg och stryk därefter med täckfärg. 
Nyckeln till att få en jämn och slät yta är att inte snåla med färgen på penseln eller 
rollern. Ofta ser det bra ut redan efter första strykningen men för att få ett perfekt 
slutresultat ska du alltid måla två gånger. Torktiden hittar du på färgburken.5

Njut av resultatet. Så snart väggarna är dammtorra bör du ta bort 
maskeringstejpen. Sen är det bara att ställa tillbaka möblerna och 
njuta av ditt nya rum.6

Sätt färg på tillvaron i sex enkla steg:

Tak: Mjölk 522
Vägg: Våg 771

Kruka: Denim 749



Ett nygammalt hem
Är du sugen på en förändring, men utan att behöva flytta 
eller renovera? Då är det enklaste knepet att använda dig 
av färg och kreativitet. En ny kulör eller en uppfräschning 
av en yta gör stor skillnad för intrycket. Och det behöver 
inte bara handla om att måla om väggarna. Kanske räcker 
det att måla köksluckorna i en ny kulör? Eller varför inte 
sätta färg på golv, tak eller en möbel. 

Rum att växa i
Ett barn utvecklas med tiden, och därför 
behöver barnets rum också göra det. 
Det måste inte bli helt klart och det är en 
del av charmen. Kom ihåg att det går att 
göra mindre och enklare förändringar 
då och då, som till exempel att måla en 
fondvägg eller en möbel.

Midsommarnatt 
756 / 1908-B

Mjölk 522
S 0502-Y

Papier-maché 843
1606-Y32R

Rooibos 658
4616-Y54R

Passar bra ihop med:Kulören på väggen:

Bänk: Blad 834
Vägg: Stjärnstoft 526



Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten. 2019

Framsida 
Vägg: Trofast 861 
Kudde: Sahara 614 
Soffa: Soft 576

7 311237 103345

710010334

Färg som  
håller länge

Vi satsar inte bara på att våra produkter ska hålla en perfekt yta länge – utan också 
att det vi gör ska vara hållbart för människor och miljö. Vi har länge haft ett stort 

miljöfokus, och var till exempel den första färgtillverkaren som fick våra produkter 
miljömärkta med Svanen. Idag är hela 99 % av våra produkter vattenbaserade, vilket 

är bra både för miljön och för dig som ska måla.

Läs gärna mer om vårt miljöarbete på beckers.se

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

NCS – Natural Colour System®© property of and used on licence from NCS Colour AB, 
Stockholm 2019. The colours might not exactly match original NCS colour samples.


