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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om geringar av kantlister på fanerade skivor i möbler.  

Uppsatsen är dels en studie i redan befintlig litteratur och studentuppsatser, 

men är till största del byggd på praktiska studier gjorda med olika tekniker för 

att ta reda på vad som är den lämpligaste metoden för att nå det bästa 

resultatet. För mig innebär ett optimalt resultat en fog där alla de inneboende 

elementen ligger an mot varandra i given form och helt utan glipor. Såväl 

handverktyg som industrisnickerimaskiner används i förstudien. I 

resultatdelen står det inte skrivet svart på vitt vad som är den optimala 

metoden utan det förs ett resonemang som visar på att olika tekniker kan vara 

användbara i olika situationer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som möbelsnickare är gerade hörn en vanlig sammansättning av inte bara 

kantlister, utan även i ram-, låd-, luck- och dörrkonstruktioner. I gerade 

konstruktioner möter två detaljer varandra med en varsin avfasad kant och 

dessa fasade kanter ligger precis an emot varandra så att ändträet på 

massivträet i detaljerna inte syns. Det vanligaste mötet är det som skapar ett 

90°-hörn och där de båda detaljerna då är sågade till en 45°-fasning. I 

exempelvis en bordsskiva med utanpåliggande kantlist som synliggör detta 

möte är kravet på en tajt fog extra viktig då denna blir en dekorativ detalj. 

När man gör ett gerat hörn istället för ett rakt möte kan man inte använda ett 

övermått som sedan sågas bort. För att få en tajt gerad fog måste varje del vara 

i exakt rätt mått i längdled. Hur åstadkommer man denna perfektion och 

uppnår det bästa resultatet? Denna fråga hoppas jag kunna svara på i denna 

uppsats. 

 

 
Bild 2, gerad kantlist limmad på MDF-skiva, foto: Joel Holm 2017 
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1.2 Problemformulering 

Jag har nu studerat möbelsnickeri i nästan tre år och tidigare arbetat på 

snickeri. Hur mycket man än lär sig och övar på olika moment går det alltid att 

utvecklas och bli bättre. Jag såg detta examensarbete som en chans att studera 

och öva på något jag alltid tyckt varit en utmaning. Det är samtidigt väldigt 

passande då skåpet jag bygger som gesällprov under våren 2017 innehåller en 

hel del fogar av just denna semi-erotiska typ. Då gesällprovet ofta är den 

främsta möbel en möbelsnickare får chansen att bygga är det av yttersta vikt 

för mig att dessa gerade detaljer blir så bra de bara kan.  

Problemet ligger, enligt mig, i att det lätt uppstår glipor mellan de båda gerade 

listerna i ett hörn. 



1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att dokumentera och dela med mig av de 

lärdomar och kunskaper jag kunnat förvärva under denna studie. Geringar är 

en så pass etablerad teknik och kunskapen om att få dessa så perfekta som 

möjligt är värd att dela med andra. Utifrån befintlig litteratur och praktiska 

experiment hoppas jag ha kommit fram till den optimala metoden för att få så 

snygga och exakta geringar som möjligt. 

1.4 Avgränsningar 

Förstudien är begränsad till geringar av vinkelräta hörn, det vill säga 90-

gradiga hörn där de båda detaljerna är fasade i 45 grader vardera. Vidare så 

har de praktiska experimenten endast utförts med kantlister i massiv ek och 

med skivmaterial i plywood och MDF. Lamellskivor med såväl spärrfaner som 

ytfaner har således inte använts i testfasen utan bara i de färdiga skivorna i 

gesällskåpet. Utformningen av de gerade hörnen har gjorts på maskinell väg 

med två olika tekniker. Vissa av hörnen har sågats 45 grader med en justersåg 

och vissa har klippts 45 grader med en gerklipp. En så kallad gerlåda, kompa-

tibel med en handsåg hade mycket väl också kunnat användas, men på grund 

av tidsbrist har jag valt bort denna teknik. Vidare har två olika tekniker 

använts för att limma kantlisterna mot skivans sidor. Den första av dessa båda 

tekniker är att stumlimma listerna direkt på skivans kanter och den andra är 

att fräsa notspår i såväl kantlist som i skiva och sedan sammanfoga dessa med 

lösa fjädrar i massiv ek. I exempelvis gerade hörn i ramkonstruktioner där de 

enda limytorna är ändrämötena i respektive delar kan det vara en fördel att 

låta en fog av exempelvis domino, not- och fjäder, kex eller centrumtapp bidra 

med styrning. I mina praktiska studier där jag har en massiv skiva innanför 

listerna och således får viss styrning av sidans kanter, har jag valt att inte 

använda mig av fogar i ändträet utan har istället fokuserat på att få tajta och 

hållbara möten i fogarna, ändträ mot ändträ. 

1.5 Metod 

I denna uppsats har jag utifrån problemformuleringen studerat redan befintlig 

litteratur och sedan utfört en rad olika praktiska experiment inom området. 

Efter detta har informationen analyserats och slutsatser och tankar har 

redovisats i denna uppsats. Såväl text som fotografering och praktiska prover 

har sparats från förstudiefasen för att sedan ha använts i den färdiga 

uppsatsen. 

1.6 Befintlig kunskap 

I första delen, “Joinery”, av boken Tage Frid Teaches Woodworking tar nämnde 

författare upp ämnet med gerade hörn. Detta litterära verk, utgivet först efter 

Frids bortgång 2004, är ett samlingsverk i 3 volymer som i sin första volym i 

tur och ordning tar upp alla de grundläggande teknikerna för att foga samman 

trä. 
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2 Undersökning/Genomförande 

2.1 Olika tekniker 

Vid sammanfogning av kantlister är ett alternativ att använda sig av den så 

kallade skarvtekniken. Denna teknik innebär att den ena kantlisten överlappar 

den andra i ett rakt möte. Vid denna teknik sågas med fördel skivan i ett 

övermått. Därefter limmas två av de fyra kantlisterna på motstående sidor. 

När sedan skivan kapas i rätt mått livar ändträet perfekt med de båda sidorna 

som ännu inte har någon kantlist limmad. När sedan de två sista kantlisterna 

limmas mot dessa ytor blir skarven mellan listerna i hörnet bara ett streck 

mellan de båda listerna. Denna teknik lämpar sig väl till skarvade kantlister 

men är en omöjlighet med gerade kantlister, då dessa bara ska liva med 

skivkanten i innerkant men fasas utåt i en 45-gradig vinkel. I förlängningen 

innebär detta att med gerade kantlister måste alla fyra sidor på skivan sågas 

till exakt mått innan någon av kantlisterna kan limmas. Vidare har jag valt att 

göra alla kantlister med 3 millimeters övermått på höjden och sedan hyvlat ner 

detta med en stöthyvel. 

Bild 3, Tre mm övermått på höjden av kantlist, foto: Joel Holm 2017 

 

2.2 Litteraturstudier 

Det finns viss litteratur att tillgå i ämnet. I den första delen av Tage Frids 

triologi ”Tage Frid teaches woodworking” tar han upp hur man fogar samman 



45-gradiga möten i ramar. Tage använder här en teknik där han har en färdig 

jigg. Denna jigg är utformad som ett 90-gradigt hörn, limmat 45 grader 

snedställt på en plywoodskiva. Hörnets båda kanter fungerar således som 

anhåll för arbetsstyckena när jiggen sedan används i en justersåg. Det är den 

teknik Frid använder för att såga de vinklade hörnen till ett perfekt 90-gradigt 

möte. Resten av kapitlet tar hand om olika slags fogar för styrningen, såsom 

notspår och fjädrar eller kex. 

 

Carl Johansson, student vid Träakademien, skrev 2016 B-uppsatsen ”Det 

gerade hörnet”. Han har i denna uppsats undersökt olika tekniker för att foga 

samman gerade hörn i möbelkonstruktioner. Fokus i denna uppsats ligger på 

möten där bredare, fanerade skivor möts i 45-gradiga gerade hörn. Johansson 

undersöker framförallt olika tekniker för att hitta den optimala fogen i mötena 

av ändträ och tar inte upp ämnet med hur kantlister runt en skiva på bästa sätt 

passas in. 

2.3 Praktiska experiment 

I min praktiska studie började jag med att såga till skivor i MDF och plywood i 

tre olika storlekar, nämligen 80x380, 120x380 respektive 172x290 millimeter. 

Valet av mått har ingen större tanke än att det var lämpliga mått utifrån 

tillgången på skivmaterial. Därefter hyvlade jag fram kantlistprofiler av måtten 

13x15 och 18x20 mm. På mina sju stycken skivor har jag sedan använt en rad 

olika metoder för att prova mig fram till ett lämpligt sätt att få tajta och skarpa 

möten mellan de olika listerna. Ungefär hälften av listerna har en fräst, 

centrerad not som fogas samman med ett notspår i skivans sida. Vissa av 

listerna har klippts med gerklipp medan andra har sågats till på en justersåg.  

För att få rätt längd på listerna har olika tekniker provats i olika exempel. På de 

flesta skivor har de två första listerna sågats eller klippts utifrån måttagning på 

skivor där jag valt att såga båda listerna i identiskt mått även om det rent 

praktiskt bara är måttat utifrån den ena sidan. Detta utifrån förhoppningen att 

samtliga skivor blivit vinkelräta och således liksidiga efter måttsågningen. 

2.3.1 Sågning av gerade kantlister 

Vissa av kantlisterna har sågats med ett rakt anhåll och en vinklad klinga, 

medan andra har sågats med rak klinga men vinklat anhåll och sågat med 

medträ. En digital vinkelmätare har använts för att säkerställa den 45-gradiga 

vinkeln mellan bord och klinga. Skillnaden i de båda sågteknikerna illustreras 

av bilderna 4 och 5. För att hitta referenser i längdled på kantlisterna har ett 

anhåll med en vinklad stopp använts. I några av testerna har jag mätt utifrån 

skivan, ritat streck och sågat. Jag har därefter provat listerna mot skivan och i 

vissa fall justersågat bort ytterligare material. Dessa finjusteringar har gått till 

på tre olika sätt. Antingen har jag flyttat anhållet närmare klingan eller vid 

ytterst små justeringar byggt på med tejpar på anhållet eller i vissa fall valt att 

såga helt på känsla, den så kallade freebasing-tekniken. 
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Bild 4, Rakt anhåll och vinklad klinga samt digital vinkelmätare, foto: Joel Holm 2017 

Bild 5, Rak klinga och vinkelanhåll, foto: Joel Holm 2017 

Vid sågning med rak klinga men vinklat anhåll har jag valt att vända listerna 

med utsidan bakåt såsom bild 5 visar. Listerna skulle kunna vändas så att de 

ligger på andra sidan av vinkelanhållet och således får utsidan framåt. Att 

listerna ändå valts att läggas med utsidan bakåt beror på att detta ger ett så 



kallat ”medträ” där man sågar med fibrerna i träet istället för emot dem. Detta 

minimerar risken för urslag. 

2.3.2 Klippning av kantlister med gerklipp. 

En gerklipp är en slags stor V-formad kniv där V:ets båda sidor ligger 45 

grader från maskinens anhåll. Precis som vid sågning av träprofiler går det vid 

en gerklipp att använda sig av ett anhåll med stopp, vilket ger en referens i 

längsled och således klipper flera lister i exakt samma längd och vinkel. Vid 

klippningen av mina kantlister har jag inte använt denna teknik utan istället 

”free-baseat”. Detta val är gjort av en speciell anledning. Skulle jag välja att 

klippa listerna med detta anhåll i längdled måste jag klippa hela kanten, från 

rak och grovkapad till 45 grader vinklad och färdigt mått i ett och samma skär. 

Det går absolut att göra på detta sätt, men vid en så stor avverkning är det stor 

risk för urslag. Det finns samtidigt en risk att den mänskliga kraften i att trycka 

ner kniven inte räcker till och att skäret då inte går helt igenom listen. Jag har 

därför istället valt att klippa listerna efter uppmätta blyertsreferenser och med 

känsla och då bara klippt lite i taget. Att dela upp vägen från en rak och 

grovkapad yta till ett 45 graders hörn i 5-6 separata klipp ger ett väldigt rent 

och tillfredsställande resultat. 

2.3.3 Limning av kantlister 

När det sedan kom till valet av ordning att limma kantlisterna i provade jag 

två olika tekniker. I den första limmas de båda motstående listerna på samma 

gång, alltså båda de korta eller båda de långa. I det andra fallet provade jag att 

gå varvet runt och limma en list i taget, först en lång, sen en kort, sen en lång 

och slutligen en kort. Alla lister har limmats med vitlim avsett för trä i inom-

husmiljö. 

I skåpet som jag byggt som gesällprov förekommer gerade kantlister på tre 

stycken ställen. I stommens bottenskiva är de fyra kantlisterna gerade i hörnen 

av skivan. Dessa kantlister är sedan överfanerade. En tre millimeters yttre 

fasning av skivans hörn gör sedan att ändträ är synligt. Dessa lister är sågade 

på justersåg med vinklad klinga och sedan stumlimmade, det vill säga utan 

not och fjäder, längs bottenskivans kanter.  

Inuti skåpets stora utrymme bakom luckan finns ett inre hyllplan. Detta 

hyllplan har en utanpåliggande kantlist i framkant och längs den vänstra, yttre 

sidan. Dessa båda lister är gerade med varandra. Detta gerade möte är i 

sammanhanget det enklaste att göra då det bara är två av hyllplanets fyra sidor 

som har kantlister. De övriga två möter väggar inuti skåpet och här har 

designern av möbeln gjort avvägningen att kantlister längs dessa sidor hade 

varit av högst umbärlig karaktär. De båda gerade kantlisterna har justersågats 

med vinklad klinga på den ena sidan och med övermått på längden på den 

andra. Skivan som de sedan stumlimmats på har även den haft ett övermått på 

såväl längd som bredd. Efter att ha hyvlat ner de utanpåliggande listerna så att 

de livar med skivan har jag sedan justersågat hela skivan och på så vis fått 

listerna att liva perfekt med resten av skivan. 
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De mest exponerade gerade mötena i möbeln finns i toppskivan som har 

utanpåliggande och gerade kantlister längs alla fyra sidor. Skivan som är 26 

mm tjock har i detta fall ett fräst fyra mm högt och sex mm djupt, centrerat 

notspår i skivan. Samma spår finns i de mötande utanpåliggande kantlisterna. 

Lösa fjädrar i massiv ek förbinder sedan listerna med skivan. Dessa lister har 

klippts med gerklipp där jag först klippt till två slags passbitar som ungefär är 

en decimeter långa. Dessa båda passbitar har sedan spänts fast utan lim med 

en limknekt på varsin långsida längst ut i hörnen med den gerklippta sidan 

vänd ut mot hörnen. Området mellan dessa distanser markerar således det 

exakta avståndet för toppskivans kortare kantlister. Efter detta har jag sedan 

ritat ut vart de kortare listerna ska klippas, klippt dessa med ett litet övermått, 

provat om de passar och klippt lite till tills det att de precis får plats mellan 

distanserna. För att undvika att få urslag kring det frästa notspåret i listen 

hyvlade jag fram en träpinne som precis fyller igen detta spår vid klippningen. 

För att få så rena skär som möjligt valde jag även att ha en bit MDF-skiva 

mellan anhåll och kantlistprofil. Denna distans gör att kantlisten flyttas ut en 

bit från det område som tenderar att ofta vara det slöaste på en gerklipps kniv. 

 
Bild 6, gerklippning av kantlist till toppskiva, Foto: Joel Holm 2017 



3 Resultat 
Förstudien i detta arbete resulterade i sju stycken MDF- och plywoodskivor 

med gerade kantlister i ek på samtliga fyra sidor. Kvaliteten på de gerade 

fogarna är i varierande grad beroende på val av teknik. 

 

 
Bild 7, gerklippning av kantlister till plywoodskiva, Foto: Joel Holm 2017 

 

Den kanske viktigaste lärdomen i detta arbete kom vid limningen av 

kantlisterna som inte har något fräst notspår utan istället är stumlimmade mot 

skivans kanter. Utan detta notspår har kantlisten möjlighet att klättra antingen 

uppåt eller neråt. Detta kan resultera i att kantlisten i stundens hetta vid 

limningen kan lägga sig nedanför skivans kant, se bild 8. Och även om 

kantlisten har ett övermått på höjden på båda sidor kan det fortfarande vara så 

att den ligger i olika nivåer på höger respektive vänster sida. Detta gör att ett 

gerat hörn är tätt på till exempel ovansidan men inte på undersidan. Detta är 

ett icke-reversibelt resultat som säkerligen skapar frustration och ångest. Har 

man istället not och fjäder mellan skivan och kantlisten ger det en styrning 

som inte tillåter detta utan fixerar kantlisten i en jämn och rak höjdnivå. 
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Bild 8, limmad, förskjuten kantlist, Foto: Joel Holm 2017 

 

Lärdomar genom tester. Ett väldigt användbart hjälpmedel vid bearbetning av 

trä är maskeringstejp. Det är alltid lätt att ha med sig en rulle maskeringstejp i 

fickan. Vid exempelvis sågning av träprofiler kan man ha ett stycke trä i 

bakkant av listen för att undvika de små urslag som tenderar att uppstå i 

bakkant och i underkant, där träet inte har något ”stöd”. Min erfarenhet säger 

att det i sådana fall fungerar minst lika bra med att tejpa dessa kanter innan 

sågningen. Tejpen fördelar den stora kraften från sågklingan mellan fibrerna i 

träet så att de alla delar på kraften istället för att varje fiber ska ta emot hela 

kraften ett kort ögonblick, med risk för att den då flisar ur. 

Vi gerklippning av kantlister är det ett mycket större tryck mot träet vid skäret 

och en tejp räcker inte för att hålla emot. Det är då av yttersta vikt att ha stöd 

under listen. Gerklippens anhållsbord duger långt, men för det perfekta 

resultatet rekommenderas att en MDF-skiva används under arbetsstycket. 



4 Diskussion 
I fallet med alla mina provskivor i MDF och plywood finns det inget direkt 

mönster i variationen av kvaliteten i fogarna. Glipor förekommer på flera av 

dessa skivor. Det tycks inte ha spelat någon roll om jag valt att limma 

motstående lister på samma gång eller istället limma listerna en i taget varvet 

runt. Av detta utläser jag oavsett teknikval vid framtagning av själva listen så 

är det i de avgörande momenten vid limningen som det avgörs om det 

kommer bli ett bra gerat hörn eller inte. Du kan ha en perfekt sågad list, men 

som förskjutits något i sidled vid limningen och således skapas en glipa på en 

sida samtidigt som den knuffar ut en av de mötande listerna på den andra 

sidan. Jag fann ett sätt att undvika detta genom att torrlimma ”styrklotsar” i 

hörnen på de båda mötande kanterna och utifrån dessa passa in och limma de 

första två kantlisterna. Denna teknik användes dock aldrig på någon av de sju 

provskivorna, utan det var först i skarpt läge med min riktiga toppskiva som 

jag kom fram till detta tillvägagångssätt. 

Att bestämma vilken teknik som är den lämpligaste att använda är en högst 

subjektiv bedömning där flera olika parametrar vägs in. Ser man enbart till det 

färdiga resultatet är svaret givet. Noggrannhet och total konsekvens genom 

hela processen ger det bästa resultatet. Detta uppnås genom ständiga 

kontrollmätningar av mått och vinklar, användning av fasta referensramar 

såsom vinkel- och längdanhåll, provlimningar utan lim, samt att alltid ha 

skarpa skär och stöd mot materialet vid bearbetning. Vidare skulle jag säga att 

det är av yttersta vikt att använda sig av not och fjäder mellan skiva och 

kantlist, inte enbart av den anledningen att det ger en något större limyta, utan 

primärt med tanke på fördelen i styrningen, alltså fixeringen av listen i 

höjdled. Allt detta kombinerat med fixturer och jiggar för inpassning och 

limning samt ett totalt fokus ger et perfekt resultat vid gerning av kantlister i 

möblerkonstruktioner. 

 

Men om man å andra sidan väljer att se till andra faktorer än precisionen i 

fogen, såsom tidsåtgång och rationalitet, blir svaret ett annat. Utifrån 

förutsättningarna i min möbel där jag har relativt få men ganska så exponerade 

geringar i kantlister skulle jag vilja framhålla ”freebasing-tekniken” som det 

mest rationella valet i framtagningen av de gerade kantlisterna. I ett större 

projekt, till exempel vid serietillverkning av ett större antal identiska fogar är 

det av rationell vinst att använda sig av fasta referenser såsom klipp- eller 

såganhåll. Man kan till och med bygga olika jiggar och fixturer. Men i mitt fall 

med en enda toppskiva ser jag det som ett utmärkt alternativ att rita, prova och 

justersåga listerna. När det sedan kommer till att avverka väldigt lite material 

är det en stor fördel att göra detta på en justersåg istället för med en gerklipp, 

då gerklippen tenderar att trycka listen i sidled vid mycket små avverkningar. 

Resultatet av detta blir ett snitt som inte är vinkelrätt i förhållande till 

underlaget. Vid en justersåg är inte detta något problem då klingans höga 

hastighet gör hela jobbet, så att säga. 
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