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Gör det själv. Enkelt och snabbt att måla om ett gammalt släp 

Ett snabbt och relativt enkelt 
sätt att fräscha upp ett äldre 
släp är att måla det. Henrik 
Nordh på Rydsgårds Hästtran-
sportcenter tipsar om hur man 
får bäst resultat. 

Det är framför allt vagnar med rena 
träväggar som blir bra att måla. 
Som med all målning är under-
arbetet viktigt. På äldre släp med 
träväggar är det vanligt att träet 
har rest sig. Detta måste slipas ner 
innan man kan måla – men gör 
man det har det goda möjligheter 
att bli ett riktigt bra resultat. 

När ytan är slipad och ren mas-
kerar man det som inte ska målas 
och sedan målar man minst två, 
gärna tre gånger. Maskeringen ska 
sitta kvar mellan varje målning, 

men ta gärna bort den innan det 
sista färglagret har torkat. Om man 
väntar tills färgen torkat finns det 
risk att maskeringstejpen drar med 
sig färgflagor. 

– Som med all målning är det un-
derarbetet som avgör kvaliteten på 
slutresultatet, säger Henrik. 

– Lägg gärna en extra timma el-
ler två på slipningen för att få det 
riktigt bra. 

Värt att vara kreativ
Färgen ska vara en träfärg för ut-
omhusbruk, gärna en lackfärg. 
Väljer man någon annan färg kan 
man lägga ett lager klarlack över 
för att få en yta som är lätt att ren-
göra. Metallen målas med metall-
färg. För den kreativa och konstär-
ligt lagda finns alla möjligheter att 

göra en snygg och originell mål-
ning. 

Många nyare släp med träväg-
gar har en film på ytan. Det går att 
måla dem också, men då ska man 
inte slipa innan, utan bara rengöra 
noggrant. Till den typen av väggar 
använder man metallfärg. Nu för 
tiden kan man få metallfärg bruten 
i rätt kulör, om man vill måla med 
samma färg som tidigare. 

Många släp har dekaler av olika 
slag. Det kan vara tillverkarens 
egna dekaler eller namn som ti-
digare ägare satt på. Det kan vara 
lite knepigt att få bort dem, men 
det går. 

– Jag har provat med värmepi-
stol, ångmaskin och hårtork och 
det senare var det som fungerar 
bäst. Med värmepistol är det risk 

att det blir för varmt, då förstörs 
ytan. Jag vill bara ha så mycket 
värme att limmet lossnar. Deka-
len ska vara som tuggummi när 
jag drar bort den, berättar Henrik.

De limrester som blir kvar tvät-
tar man sedan bort med limtvätt. 

Se upp för rostrinning
Tyvärr är det ibland så att resten 
av släpet har blivit blekt men ytan 
under dekalen har behållit sin ori-
ginalfärg. Det går inte att göra så 
mycket åt, annat än att måla om 
hela ytan. 

– Är det ett namn man har ta-
git bort kan man sätta dit ett nytt 
namn över, säger Henrik. 

– Det förvillar ögat och då bru-
kar man inte se det blekta namnet 
under. Tillverkardekaler kan man 

ibland köpa nya, men inte alltid. 
En del tillverkare vill inte släppa 
dem eftersom de inte vill riskera 
att andra släp dekoreras för att se 
ut som deras. Det kan även vara så 
att en äldre modell av dekaler helt 
enkelt inte tillverkas längre. 

Ett glasfibertak som är trasigt går 
att laga med glasfiber och glasfi-
bernät. Lägg tunna lager och härda 
och slipa mellan varje lager. Är det 
hål rakt igenom bör det byggas på 
från båda håll. 

Får man märken av rostrinning 
på släpet bör man genast byta det 
som rostar och tvätta. Rostfärgen 
går att tvätta bort när den är färsk, 
men sitter den för länge måste man 
måla över.

Kajsa Ekedahl, text och foto

Fräscha upp släpet

1. Precis som 
vid all målning 
är underarbe-
tet viktigt. Ta 
reda på vad 
som ska göras 
med just det 
material som 
ditt släp har.

2. Framför allt 
på äldre släp 
med träväggar 
är det vanligt 
att träet rest 
sig. Då måste 
du slipa innan 
du kan måla.

3. Hos en del 
märken går 
det att köpa 
nya stripes till 
släpet, men 
andra är mer 
restriktiva med 
att sälja dem 
separat.
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Upplev en 
Magisk känsla
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Vetenskapligt
bevisad

Stall ska ha en reservutgång där hästarna kan tas ut vid brand 
eller om annat blockerar den vanliga stalldörren Träna hästarna 
att gå den vägen ibland, under lugna förhållanden, så att det går 
smidigt att leda ut dem vid krissituationer.
Glöm inte att skotta framför reservutgången också, så att den går 
att använda även när det har snöat.

Träna reservutgången ibland
”Det är viktigt att använda vilan 

för att hitta glädje, inspiration och 
motivation inför nästa säsong”

Lotta Björe om att avsluta tävlingsåret med en planering inför nästa säsong.
Läs mer på sid 48.
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