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Tutorial - Resist med stearin och vattenfärg 
av maxell för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> 

 
Stearin har ibland använts inom konsten för att skapa effekter tillsammans med färg. På senare år 
har stearinet ersatts med olika medier som åstadkommer samma effekter. Inom så kallad Altered 
Art och även inom till exempel skolverksamheter används dock stearin fortfarande och det 
handlar främst om stearinets resistegenskaper.  
 
Med resist avses att färg inte tas emot av eller fastnar på den yta där ett resistmedium har 
applicerats. Det här gäller inte för alla färger så tänk på vilken färg du använder. Vattenbaserade 
färger som till exempel akvarellfärg, akrylfärg, vattenfärg  och distresser fungerar i regel för att 
åstadkomma dessa effekter. Prova dig fram och lek med olika färger för att se vad som passar 
bäst för just dig. Det finns olika saker som har resistegenskap. Några exempel är varm 
embossing, vaxbaserade kritor och stearin. 
 
Notera att stearin inte är att rekommendera till den som vill vara säker på beständigheten hos det 
som skapas. Stearin är fett och med tiden kan det bildas fettfläckar på pappret. För kort är det väl 
dock helt fritt fram att använda stearin.. :) 
 
Information: Alla bilder och text i denna tutorial är av maxell. 
 
Ett färdigt kort kan se ut så här. 
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Du behöver: 

 

 

De grundläggande sakerna som behövs för resist med stearin är: 
ett slätt och någorlunda tjockt papper att måla på, ett stearinljus, en pensel, vatten och 

vattenbaserad färg (till exempel vanlig vattenfärg eller akvarellfärg). 
 

 
 

Börja med att dra ljuset längs med papprets kanter för att skapa en ram.  
Dra ljuset en liten bit in på pappret och dra gärna mer än en gång. 

- Ett papper att måla på. Använd gärna ett något tjockare papper som tar emot och är bra på att suga upp vatten. 
Tänk också på att ytan bör vara slät för att få ett bra resultat. 

- Ett stearinljus. Det räcker med den stump som blir kvar när vi eldat ljus, men inte hela vägen ner. 
- Vattenfärger i valfria färger eller annan vattenbaserad färg  

- Pensel/Penslar 
- Vatten i minst en skål  

- Eventuellt färgpennor av olika slag och i valfria färger  
- Eventuellt färgkritor som är vaxbaserade 

- Eventuellt fixeringsmedie 
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Stearin från ljuset fastnar på pappret och bildar en ram.  
Vänd och vrid pappret mot en ljuskälla för att se ramen. 

 
Dra eventuellt fler gånger med ljuset om du vill bättra på din ram. 

 
När du är nöjd är det dags för nästa steg. 

 

 
 

Rita ett motiv eller skriv en text med hjälp av något. Alternativt kan ett motiv stämplas med 
vattenfast dyna. 

 
Självklart går det att rita mönster med sterin och jag ritade en snökulle i den nedre delen innanför 

min ram. Sedan målade jag två julgranar med hjälp av färgpennor i olika färger.  
 

Färglägger du ett motiv bör du lägga på flera olika nyanser av samma färg för en intressantare 
färgläggning. Det är dock inte så noga med att måla hela ytan perfekt. Låt det istället gärna vara 

något slarvigt målat. Det matchar bra med senare steg. 
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Måla över ditt motiv med stearinljuset. Är det små detaljer kan ljuset vässas för att komma åt. 
Använd till exempel en kniv för att forma en spets på ljuset. Försök att täcka i stort sett hela 

motivet, men eftersträva inte en jämn yta med stearin. Om det blir små glapp ger det intressanta 
effekter i nästa steg. 

 
Ett tips: Om du valt att använda vaxbaserade färgkritor för att färglägga ditt motiv så fungerar de 
på samma sätt som stearin avseende resistegenskapen. Då behöver man inte vara lika noggrann 

med att täcka motivet med stearin och eventuellt kan du till och med hoppa över detta steg. 
 

 
 

Ytan som är täckt med stearin (och eventuella vaxbaserade kritor) blänker när  
det vänds mot en ljuskälla.  

 
Här ser vi även snökullen som jag ritade med stearin. 
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När du är färdig med din bild och ditt motiv är det dags för resisteffekten. 
 

Måla över hela pappret med vattenfärger och pensel.  
 
Minska och öka mängden vatten i färgen för variation och blanda gärna mer än en färg över ytan. 

Tänk på att låta en färg torka om du inte vill att de ska blandas med varandra med den teknik 
som vanligen kallas “vått i vått”. 

 
Du kommer att se att de ytor som är målade med stearin (och eventuellt vaxbaserad färgkrita) 

inte tar upp den vattenbaserade färgen. Det är den effekten som är resist.  
 
Eventuellt går det att hjälpa det hela på vägen genom att dra med en pensel utan färg (eller med 

en fuktad trasa) över de ytor där där det finns stearin. Då plockas färgen bort. Samtidigt 
säkerställs också att färgen tas upp av pappret precis intill stearinet och skapar en bra kontrast 

mellan den färgade ytan och  ytan med resisteffekt. 
 

Fortsätt måla hela pappret tills du är nöjd. Prova med olika färger och var inte rädd för att  
låta färgerna gå över och in i varandra. 
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Här är en bild på mitt färdiga motiv som ligger och torkar... 
 

 
 

... och en närbild på resisteffekterna. 
 

När all färg torkat kan hela ytan gärna täckas med fixeringsspray. 
 

Använd sedan motivet på valfritt alster. 
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Jag valde att använda mitt motiv till ett julkort. 
 

Papperskanterna är lätt chalkade med en mörkt röd färg innan montering på en blå kortstomme. 
Jag valde att inte lägga till något mer då jag tycker kortet talar för sig själv. :) 

 

 
 

Närbilder på färdigt julkort med resisteffekter och färgskiftningar. Jag gillar själv speciellt bland 
annat hur stjärnorna blev. Eftersom jag valde den färg jag gjorde bakom dem sticker de inte ut 
alltför mycket mot bakgrunden. Men de finns där som en del av helheten. Jag gillar också att 

stearinet hamnade något utanför granarna på höger sida och gav resisteffekt där. 
 

Lycka till med dina egna resisteffekter med hjälp av stearin (och vaxkritor). 
 


