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Sammanfattning 

 

Uppsatsen upplägg beskriver med skisser och diskussioner med min lärare om 

hur man kan bygga upp en sits på en möbel med moderna 

stoppningstekniken.  

Med hjälp från skisser och förklaringar steg för steg hur man arbetar med 

modern stoppningsteknik. Det praktiska arbetet är en 50-tals öronlappssoffa i 

traditionell stoppningsteknik. 

De material man använder inom traditionell stoppningsteknik är tagel, 

krollsplint och celocrin. Tagel består av hästhår, krollsplint är fibrer från 

dvärgpalm och celocrin kommer ifrån kokosfibrer.  

Det jag kommer fördjupa mig i denna uppsats är hur man bygger upp en 

möbel med modern stoppningsteknik från stomme till en färdig sits, som visas 

vilka material som används och varför, och hur man kommer fram till måtten. 

Under processens gång kommer skisser och beskrivningar visa möjliga 

lösningar.  

Slutresultatet visar en av flera möjliga lösningar om hur man kan arbetar i 

modern stoppningsteknik. Att stoppningsmaterialet har ett fast mått och hur 

man ska ha hänsyn till det. Med hjälp med diskussioner och spekuleringar 

med min lärare Fredrik Hällström så kom vi fram till en möjlig lösning av 

många. 

 

Nyckelord 

Möbeltapetsering, öronlappssoffa, pocketspring, polyeter, kallskum, 

stoppningsteknik. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Det praktiska arbetet är en 50-tals öronlappssoffa i traditionell 

stoppningsteknik. De material man använder inom traditionell 

stoppningsteknik är tagel, krollsplint och celocrin. Tagel består av hästhår, 

krollsplint är fibrer från dvärgpalm och celocrin kommer ifrån kokosfibrer.  

 Den traditionella stoppningstekniken går tillbaka till 1600-talet i Sverige och 

det används än idag. Man använder sig av samma material då som nu, tagel 

och krollsplint. 

Den moderna stoppningstekniken kom på 1950-talet då skummaterial och 

plast började tillverkas och fick sitt genombrott. Plasten innebar en stor 

förändring i möblernas tillverkning, formgivning och pris. Framför allt i 

konstruktioner och stoppningar. Pocketspring i möbler fick sitt genombrott i 

möbelindustrin i början av 1990-talet. 

I denna uppsats har jag skriftligt fördjupa mig i den moderna 

stoppningstekniken och beskriva en möjlig lösning. Hur man kan gå till väga 

med text och skisser för att bygga upp en sits på en möbel med modern 

stoppningsteknik.  

  

1.2 Problemformulering 

 

Under dessa två år på utbildningen på träakademin, möbeltapetsering så har 

jag fått lära mig mycket om den traditionella stoppningstekniken. 

Den traditionella stoppningstekniken finns beskrivet i litteraturen men den 

moderna stoppningstekniken är en så pass ny teknik och det finns inte så 

mycket litteratur nedskrivet om hur man använder sig av den.  

Med denna uppsats så vill jag bidra med mer kunskap om hur man kan gå till 

väga.  Det finns många olika lösningar för att tapetsera om en sits på en möbel 

i modern stoppningsteknik. I mitt arbete så beskriver jag en möjlig lösning av 

många.  

Inför det praktiska examensarbetet så var min första tanke om jag skulle jobba 

med traditionella stoppningstekniken eller med den moderna 

stoppningstekniken. I denna uppsats får jag nu möjligheten att arbeta med 

dem båda metoderna. Genom att beskriva det praktiska arbetet om hur man 

kan gå till väga när man ska tapetserar om en sits med modern 

stoppningsteknik samt få jobba praktiskt med den traditionella 

stoppningstekniken.  

 



2 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa mig i den moderna stoppningstekniken, 

att arbeta teoretiskt med moderna materialet och hur man kan komma fram till 

en lösning hur man bygger upp med sits med modern stoppnings teknik.  

 Det finns knappt någon litteratur om hur man tapetsera om en sits med 

modern stoppningsteknik, och jag vill bidra med mer kunskap inom det 

området. Jag vill jämföra dem två olika metoderna och hitta möjliga lösningar 

till problemen som kan uppstå på vägen.  

I detta arbete kommer jag bygga upp möbeln ur ett skriftligt perspektiv med 

ritningar och beskrivningar.   

 

Frågeställningar: 
• Vilka material används i den moderna stoppningstekniken och varför? 

• Hur fastställer man, med hänsyn till stoppningsmaterialens fasta mått, 

plattans placering på stommen? 

Detta kommer beskrivas i genomförandet.  

 

 

1.4 Avgränsningar 

  

Jag kommer skriftligt beskriva steg för steg med skisser och text en möjlig 

lösning hur man kan gå till väga när man tapetserar grundarbetet på en sits i 

en möbel med modern stoppningsteknik och vilka material som används. 

Jag kommer inte fördjupa mig i en specifik möbel utan mer om hur man 

kommer fram till plattans placering på stommen för att få ett bra resultat.  
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1.5 Metod 

 

Dom metoderna som används i denna uppsats är litteratur, internet och 

diskussioner med lärare. Det genomförande bygger på diskussioner och 

spekulationer med min lärare Fredrik Hällström som har jobbat med 

tapetsering i 10år. Dom första åren arbetade han mest i traditionell 

stoppningsteknik men efter några år så började han gå över till att arbeta med 

modern stoppningsteknik och moderna stoppningsmaterial. För att få mer 

kunskap om den moderna materialen kontaktade jag ett företag via mail som 

gav mig svar på min fråga.  

 

 

 

1.6 Befintlig kunskap 

 

Den befintliga kunskapen som används till denna uppsats är uppbyggd på 

litteratur, diskussioner och spekulationer med lärare. Det finns tyvärr ingen 

befintlig kunskap som jag fick någon användning av.  

Med hjälp ifrån böcker och kontakt via mail till företag så har jag kommit fram 

till en litteratur undersökning.  

Hur jag kom fram till mitt resultat i mitt genomförande bygger på diskussioner 

och spekulationer med min lärare Fredrik Hällström.   
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2 Genomförande 
 

För att beskriva hur man bygger upp en möbel med modern stoppningsteknik 

från stomme till en färdig möbel, så beskrivs nedan vilka material som 

används och varför. Även hur man fastställer med hänsyn till stoppnings 

materialet fasta mått, plattans placering på stommen? Under processens gång 

kommer jag med beskrivningar och skisser visa en möjlig lösning.  

Kommer inte specifikt beskriva mått utan hur man på lättast sätt kan 

genomföra modern stoppningsteknik på dom flesta möblerna. 

 

2.1  

Här förklaras steg för steg hur man bygger upp en modern 

stoppningsteknik i en sits.  
Steg 1:  

Det första momentet man gör är att mäta ut på stommen på möbeln för att veta 

hur stor bottenplattan ska vara. Stommen är möbelns uppbyggnad som håller 

ihop rygg och armstöd och bottenplattan är grunden för hela sitsens 

uppbyggnad. Till bottenplattan så använder man sig av något slags trä 

material. Sedan limmar och skruvar man dit reglar längs med stommen som 

bottenplattan ska vila på. Lägger ett mjukt material, till exempel ett tjockare 

tyg på bottenplattan för att undvika ljud som kan uppstå när pocketspringen 

står på bottenplattan.  

Steg 2: 

I nästa moment klipper man ut hur många pocket spring som får plats i sitsen, 

mäter och klipper till den. Spikar fast pocketspringen i bottenplattan så dom 

inte flyttar på sig.  
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Steg:3För att kunna tillverka en sits i modern stoppningsteknik så behövs fyra 

väggar som pocketspringen ska stå i så det blir stadigt och stabilt. Sargen 

limmas och skruvas fast i möbelns stomme. Sargen är den som man bygger 

upp på stommen för att tillverka en "låda" runt resårerna. 

Skiss 1 

 

Steg: 4 

Framkanten består av två sidostolpar och en framkant. Framkanten måste ha 

en lutning fram ca 1-1,5 cm. Man tar en vinkelhake och mäter ifrån stommens 

kantbotten och framkantens högsta punkt. Framkanten är lägre fram för att 

man ska limma ihop en pytt i panna med 1 cm polyeter för att få en bättre svikt 

och skönare komfort för benen. Limmar fast den på framkanten mellan 

sidostolparna. Mellan sidostolparna och stommen så har man 1 cm mellanrum 

för att kunna svepa fiberfill och tyget till kantbotten.

Skiss 2 
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Steg:5 

Nästa steg är att såga ut en polyeter/kallskum som limmas fast på sargen runt. 

Bror helt på om man har möjlighet att ta bort rygg och armstöd på en möbel 

eller inte så under lättar det nästa steg. Om man inte har möjlighet att ta bort 

rygg och armstöd så får man mäta ut färdiga mått på polyetern. Och limmar 

sedan fast den i sargen.  

Om man har möjlighet att ta bort rygg och armstöd så mäter man ut sitsen 

med övermått och limmar sedan polyetern på sargen. Ta sedan polyetersågen 

och säga till sidorna med en svag vinkel ut.  

Sveper sedan en gråvadd över pocketspringen för att få en jämn yta emellan 

polyetern och pocketspringen. Limmar sedan dit fyra domestikremsor runt 

sitsen och spänner och spikar fast dom i sargen, sveper en tunn fiberfill på 

sitsen och sen är det dags för tyget. 

 

Kommer nu beskriva med en sprängskiss på hur materialen ligger ovanpå 

varandra och vad dom har för syfte.  

 Skiss 3 

 

På bilden visas bottenplattan som man spikar fast tyg material för att undvika 

ljud. Sedan lägger man dit pocketspring som man har klippt till som spikas 

fast för att inte resårerna ska stå för tätt och skaver emot varandra, man drar 

hellre isär dom för att undvika ljud och slitage. Över pocketspringen sveper 

man en gråvadd för att få en jämn yta emellan polyetern och pocketspringen. 

Sen lägger man en 3-4 cm polyeter ovanpå gråvadden som man sågar till med 

över mått, limmar ihop polyetern och sargerna och sedan sågar man sidorna 

med en svag vinkel ut med hjälp av en polyetersåg. Limmar fast fyra 

domestikremsor och spänner sedan ner och spikar fast det på sargen runt.  
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2.2  

Hur man kommer fram till måtten 
 

Höjden på sargen och vart reglarna som bottenplattan vilar på varierar 

beroende på vad det är för möbel.  

För att kunna räkna ut hög sargen ska vara och vart reglarna som 

bottenplattan ska ligga på är varierande vad för möbel man gör. 

Pocketspringen och stopplisten ska vara parallella med varandra, då tar man 

pocketspringens höjd + bottenplattans tjocklek och där limmar och skruvar 

man fast reglarna.  

I möbler använder man sig oftast av 13 cm pocketspring för dom har lång 

fjädringsväg. Varje pocket spring är individuell fjädrande och är inte beroende 

utav varandra. 

Kommer börja med att förklara hur man räknar ut vart sargen ska vara. 

För att räkna ut hur hög sargen ska vara så mäter man ifrån stommen till 

stopplisten. Man brukar ha 2-3 cm emellan stopplisten och sargen för att 

polyetern och tyget ska få plats. 

 Skiss 4 

För att tillverka en ny framkant så använder man sig av två sidostolpar 

(45X45mm) Sidostolparna kapar man till i samma höjd som stopplisten och 

sedan snedsågar dom. Tillverkningen av den övre delen av framkanten så 

används pyttipanna och en cm polyeter för att få en bättre svikt. Pytt i pannans 

höjd bör inte överstiga regelns bredd. Eftersom det blir mer instabil desto 

högre den blir. Se skiss nr 2.  
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3 Resultat 
 

 

Båda mina frågeställningar var svåra att förklara med text så den blir förståelig  

och det blev många diskussioner fram och tillbaka. För att kunna svara på 

dessa frågor så har jag haft hjälp från min lärare Fredrik Hällström om hur 

man kan hitta en bra lösning på problemen.  

 

Vilka material som används och varför? 

Första momentet i processen är att tillverka en bottenplatta. Här är det viktigt 

att bottenplattan inte är för tunn, helst inte under 1 cm för då kan plattan börja 

svikta och kan gå sönder. Man kan använda sig av plywood eller MDF skiva 

för bra stabilitet. Reglarna som bottenplattan vilar på bör inte vara tunnare än 

30X30 mm för att sitsen ska kunna bära alla typer av kropps vikt. På 

bottenplattan så spikar man sedan fast ett tyg för att undvika ljud som kan 

uppstå om pocketspringen står på bottenplattan. Vilket tyg ska man använda? 

Där finns ingen specifik regel vad man ska använda för något utan bara en 

dämpning för pocketspringen att stå på. Pocketspringen klipper man till så det 

får plats i sitsen och sedan spikas dom fast för att den inte ska stå ostadigt och 

flytta på sig på bottenplattan. Man drar hellre isär dom än att det står för tätt. 

Om dom står för tätt så kan ringarna slå emot varandra och göra oljud och 

hållbarheten försämras.  

Andra stora momentet man gör är att tillverka dom fyra väggarna. Stommen 

och sargens bredd ska helst vara lika bredda så inte sargen blir för tunn och 

blir vinglig. För att få till lutningen på sargens form så följer man stopplistens 

lutning. Limmar och skruvar under ifrån eller snett ovanifrån.  

På framkanten ska man tänka på att pytt i pannans höjd bör inte överstiga 

regelns bredd eftersom den blir instabil desto högre den blir. Framkanten ska 

man tänka på att den måste ha en lutning utåt. Varför? För att den inte ska få 

ett utseende att det se ut att framkanten går inåt. Samma där som med sargen 

att den limmas och skruvas under ifrån eller snett ovanifrån, kan även skruva 

rakt igenom sidostolparna. 

Sveper en gråvadd över pocketspringen för att få en jämn yta emellan 

polyetern och pocketspringen. Och att pocketspringen inte skadar polyetern 

efter ett tag.  

Om man har möjlighet att ta bort rygg och armstöden eller inte så är 

momenten desamma. Det enda är att om man inte har möjlighet så har man 

övermått. Att man sågar en svag vinkel utåt, limmar dit fyra domestik remsor 

och spänner ner och spikar längst stommen.  
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Hur fastställer man, med hänsyn till stoppningsmaterialens fasta mått, 

plattans placering på stommen? 

Varierande vad det är för möbel man gör så beror det på hur hög sargen ska 

vara och vart reglarna som bottenplattan vilar på ska limmas och skruvas fast. 

I möbler använder man sig av 13 cm pocketspring för dom har lång 

fjädringsväg. Desto längre fjädringsväg desto skönare och mjukare blir de. 

Varje pocketspring är individuell fjädrande och är inte beroende av varandra.  

För att komma fram hur hög sargen ska vara så mäter man ifrån stommen till 

stopplisten. Man har emellan 2-3 cm mellan sargen och stopplisten för att både 

polyetern och tyget ska få plats. Pocketspringen och stopplisten ska vara 

parallella med varandra och då tar man pocketspring + bottenplattans tjocklek 

och där ska reglarna som bottenplattan ska vila på limmas och skruvas fast.  

 

Har jag svarat på min egen frågeställning? De tycker jag. Jag har kommit fram 

till en möjlig lösning av många om hur man kommer fram till ett resultat att 

jobba med modern stoppningsteknik. 
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4 Diskussion 
Hela min uppsats har handlat om att bygga upp en sits i modern 

stoppningsteknik och hur man kan lösa problemen på vägen. Det är svårt att 

se ett slutresultat när man bara spekulerar om hur man kan lösa problemen, 

skulle hellre vilja visa praktiskt hur man kunde gå till väga.    

Fokusen har legat på den frågeställning jag har och diskussioner med min 

lärare Fredrik Hällström. Vilka material som används och hur man kommer 

fram till mått som man kan använda till alla möbler, hur kan man räkna ut vart 

plattans placering ska vara.  

Diskussioner och spekulationer med min lärare Fredrik har varit väldigt 

givande och lärorikt för mig, att komma fram till en möjlig lösning. Vi hade en 

diskussion om individuell fjädrande. När man jobbar med traditionell 

stoppningsteknik så fjädrar dom tillsammans, att dom är sammanknutna. Och 

pocketspring arbetar individuellt. Varför måste sargen vara lägre än 

pocketspringen? Varför skulle inte pocketspringen och sargen vara parallella 

med varandra? Man vill inte att tyget ska hänga på kanten och efter några år 

börja hänga och bli slappt.  

Den litteratur som finns nerskrivet om pocketspring hjälpte inte mig i mitt 

genomförande. Och det är riktigt svårt att få ner något praktiskt och få det 

försåtligt till teoretiskt. Men att fler och fler tapetserare börjar arbeta med 

pocket spring så kommer litteraturer och kunskapen öka potentiellt.  
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 Källförteckning 

Tryckta källor och litteratur 

Författarna och bokförlaget Natur och Kultur, Svenska möbler under fem hundra 

år. Stockholm (2008)  

Muntlig källa 

Fredrik Hällström. Lärare på Träakademin på Mittuniversitet.  

Internet 

Haft kontakt via mail. http://www.starsprings.com/ Information om när 

pocketspring kom in i möbelindustrin. 2017-05-03 kl:13:36 

 

Ritningar/skisser 

Alla bilder i denna uppsats är tecknade av Emelie Anderbrink. 

 

http://www.starsprings.com/
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