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Sammanfattning 
 
Denna uppsats beskriver delar av processen med mitt examensarbete, som 
även är ett gesällarbete. Fokus ligger på klädseltekniker med olika typer av 
material så som läder och textil. Med utgångspunkt i mitt gesällarbete 
undersöker jag hur klädseltekniker inom yrket möbeltapetsering går till idag 
och hur det har sett ut över tid. 
 
Med en kunskapsteoretisk bakgrund har jag undersökt likheter och skillnader 
gällande klädselarbete med olika material och huruvida dessa kan beskrivas 
på ett pedagogiskt och kunskapsförmedlande sätt, så att det kommer till nytta 
för kommande generationer av tapetserare.  
 
Genom litteraturstudier, intervjuer och experiment har jag både praktiskt och 
teoretiskt försökt identifiera gemensamma grundtankar hos erfarna tapetserare 
gällande klädselarbete och dokumenterat detta på ett trovärdigt sätt. 
 
Uppsatsen är uppdelad i två större delar där den första delen berör den 
historiska aspekten av klädseltekniker och hur det har utvecklats över tid. Den 
andra delen beskriver praktiska experiment rörande klädsel av möbler i 
kombination med min gesällmöbel. Detta för att validera och synliggöra 
kunskapen och kunna presentera den på ett trovärdigt sätt. 
 
Tillvägagångssättet redovisas i text och bilder. Uppsatsen avslutas med en 
diskussion gällande behovet och nyttan i att hantverkskunnandet gällande 
klädseltekniker inom tapetsering dokumenteras och värdet i att föra detta 
vidare in i framtiden.   
 

Nyckelord 
Möbeltapetsering, tapetserare, möbel, Chesterfield, gesällprov, klädsel, läder, 
textil, sömnad, djuphäftning, engelsk kant, Sveriges Tapetserarmästare 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag kommer att göra en praktisk och teoretisk undersökning i klädseltekniker 
med utgångspunkt i mitt gesällarbete.  
Min erfarenhet inom möbeltapetsering innefattar en tvåårig utbildning på 
Träakademien/Mittuniversitetet, arbete som anställd inom både sadelmakeri 
och möbeltapetsering, drivande av egen verksamhet inom möbeltapetsering 
och anställning som lärare i ämnet.  
Genom min samlade erfarenhet har jag tyckt mig kunna se ett mönster, hos 
erfarna tapetserare och sadelmakare, i grundtankarna gällande klädseltekniker 
av möbler men även t ex bilinredningar, båtinredningar och skoterdynor. Ett 
kollektivt medvetande om man så vill, gällande det bästa sättet att utföra 
klädselarbete på idag, med olika material så som läder och textil.  
Dessa grundtankar vill jag synliggöra för att ge en ökad kunskap och förståelse 
till i första hand versamma tapetserare och tapetserarstudenter.  

1.2 Problemformulering 
Hur verksamma tapetserare, under historien och idag, använde och använder 
sig av tekniker och metoder kring själva klädselarbetet är något som inte finns 
beskrivet i litteratur i speciellt stor omfattning. Dokumentation av tekniker 
rörande klädsel är och har varit bristfällig över tid. Det har snarare gått i arv 
genom lärandet av typen mästare/lärling.  
Därför ser jag behovet av att försöka samla information kring klädseltekniker 
där en använder olika material som textil och läder och försöka hitta 
gemensamma nämnare och skillnader i angreppsätt vid klädsel av möbler och 
dokumentera detta på ett pedagogiskt sätt. 

1.3 Syfte 
Mitt mål är att under en tidsperiod på åtta veckor försöka tillskansa mig en 
ökad kunskap och förståelse i ämnet klädseltekniker inom möbeltapetsering, 
samtidigt som jag arbetar praktiskt och försöker utöva dessa tekniker i mitt 
gesällarbete.  
Syftet är även att identifiera och synliggöra likheter och skillnader mellan att 
klä möbler med olika typer av material så som läder och textil. 
Jag vill samla och validera befintlig kunskap gällande klädseltekniker som 
finns hos flera erfarna tapetserare, och i litteratur. Därefter vill jag använda 
mig av den samlade informationen i en praktiskt utförd undersökning. Detta 
kan förhoppningsvis komma att användas som en typ av teoretisk 
handledning för tapetserarstudenter i ämnet klädseltekniker i framtiden. 
 
Frågeställningar: 
 

• Finns det några tydliga skillnader gällande sömnad och sträckning av tyg 
genom historien jämfört med idag? 

 
• Finns det en eller flera gemensamma grundtankar och angreppssätt rörande 

klädselarbete hos flera yrkesverksamma tapetserare idag? 
 

• Finns det några tydliga skillnader mellan att klä med läder och textil, och kan 
detta förklaras på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt? 
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1.4 Avgränsningar 
Jag har i detta arbete utgått delvis ifrån det praktiska arbetet jag utfört med 
min gesällmöbel som innefattat ett antal fler moment än klädsel. Jag har dock 
uteslutande undersökt klädseltekniker i min studie och berör därför inte 
stoppningstekniker eller resårsnörning.  
 
Eftersom jag har använt mig av intervjuer där jag har ställt relevanta frågor för 
min undersökning, har jag vänt mig till verksamma och i första hand 
branschanslutna tapetserare. Alltså medlemmar i Sveriges Tapetserarmästare. 
Jag har därför utelämnat verksamma tapetserare som ej är branschanslutna.  
De svar jag har kommit fram till representerar endast de som ställt upp i 
intervjuer. Min undersökning ger alltså inte en hundraprocentigt samlad bild 
av branschens kunnande.  
 
Den tid det tar att praktiskt testa alla klädseltekniker med olika material har 
inte rymts inom tidsramen för min uppsats, så därför blev jag tvungen att 
fokusera på i första hand de klädselmoment som ingår i min gesällmöbel.  
 

1.5 Metod 
I mitt arbete har jag använt mig av en beskrivande ansats och ett kulturellt 
perspektiv. Jag har under mitt informationssamlande och undersökande arbete 
använt mig av både primärdata och sekundärdata. Detta för att öka validiteten 
i min undersökning.  
 
Utgångspunkten i mitt arbete har varit mitt gesällprov som genomfördes 
under vårterminen 2017. Där har jag praktiskt utövat erhållen information och 
delvis kunnat validera mina inhämtade kunskaper i ämnet klädseltekniker.  
 
Litteraturstudier genomfördes för att få en bild av hur klädselarbetet historiskt 
har gått till. 
 
Intervjuer med tre verksamma tapetserare, vars dagliga arbete i verkstaden 
består till stor del av klädselarbete, har genomförts. Alla deltagande 
tapetserare är medlemmar i Sveriges Tapetserarmästare och är därigenom 
godkända av branschorganisationen i Sverige. Målet med intervjuerna var att 
kunna validera inhämtad information och även se likheter och skillnader i 
olika typer av klädselarbete med olika typer av material.  
 
Praktiska experiment utfördes i verkstaden för att kunna validera den 
inhämtade informationen.  
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1.6 Befintlig kunskap 
Elisabeth Stavenow-Hidemarks bok Nytt tyg på gamla stolar, Stoppning och 
klädsel förr och nu (1993) ger en bra beskrivning av tapetserarens arbete från 
1600-talet och fram till 1950. Boken berör i större omfattning stoppningsarbetet 
och själva klädselarbetet utelämnas till viss del. I boken beskrivs i större 
utsträckning materialet som tapetseraren klädde möblerna med. Den 
informationen är å ena sidan värdefull i sig för en tapetserare idag då en med 
sin samlade erfarenhet av att klä i olika material kan få en förståelse hur själva 
tekniken gick till. 
 
I boken Stolar, taburetter & fåtöljer (2003) skriven av Lars Sjöberg och Ursula 
Sjöberg beskrivs inte själva klädselarbetet i speciellt stor utsträckning. Däremot 
finns flera informativa bilder och beskrivningar i text av hur konstruktioner i 
sittmöbler förändras genom historien. Detta påverkade även stoppningsarbetet 
för tapetseraren och därigenom även klädselarbetet vilket har varit värdefull 
information i denna studie.  
 
I boken Möbelstoppning som hantverk (1988), skriven av Bernt Stenberg och 
Torsten Åkervall och utgiven av Sveriges Tapetserarmästares Centralförening, 
tas i huvudsak det traditionella stoppningsarbetet upp och även där utelämnas 
klädselarbetet till stor del. Vissa beskrivningar finns som kan vara värdefulla 
då montering av domestik på överstoppning kan likna klädselarbetet till viss 
del.  
 
Intervjuerna med tapetserarna John-Erik Christians, Annika Gund och Fredrik 
Hällström har varit till stor nytta för mitt arbete med gesällmöbeln och 
experimenterandet med klädsel. Gemensamt för dessa är att alla har varit 
verksamma i yrket under en lång period, vilket betyder minst tio år inom 
branschen, och alla är även medlemmar i Sveriges Tapetserarmästare vilket är 
namnet på tapetserarnas branschorganisation i Sverige. Intervjuerna har pågått 
under en längre tid då kontakten har upprättats vid behov under det praktiska 
arbetet. Min erfarenhet är att inom hantverk fungerar det ofta så att problemen 
uppstår under arbetets gång och att identifiera vilka frågor som är relevanta 
innan det praktiska arbetet har startat är mycket svårt. För att få relevanta och 
informativa svar att dokumentera behöver intervjuerna pågå över tid och i 
detta fall under en period av åtta veckor.  
 
Min egen erfarenhet inom ämnet möbeltapetsering innefattar en tvåårig 
utbildning på Träakademien/Mittuniversitetet, arbete som anställd inom både 
sadelmakeri och möbeltapetsering, drivande av egen verksamhet inom 
möbeltapetsering och anställning som lärare i ämnet. Arbetet som anställd och 
drivande av egen verksamhet har till stor del innehållit klädselarbete och med 
detta som grund har även jag själv en del erfarenhet i ämnet.   
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2 Undersökning/Genomförande 
För att kunna beskriva klädselarbetet och hur det utvecklats över tid så behövs 
en tillbakablick i historien.  
En tapetserare lär sig och får en bredare kunskap under sitt yrkesverksamma 
liv ofta genom att se en stor mängd stoppade och klädda möbler och även 
genom att riva och renovera dem. Att reflektera över sitt objekt är en viktig del 
för vilket angreppssätt tapetseraren ska välja i sitt fortsatta arbete. Valet av 
material och klädsel hänger också ihop med möbelns tidigare utförande. Det är 
därför viktigt att en tapetserare har kunskap om stilhistorien så att 
valideringen av vilka ingrepp som bör göras blir korrekt gentemot objektets 
ålder och stiltillhörighet.  

2.1 Barock 1660-1720 
Det är först under 1600-talet som fasta stoppningar börjar användas i Sverige. 
Innan dess använde man sig endast av lösa kuddar eller dynor. Klädseln var 
under denna tid vanligtvis av läder1. Läsaren får hålla i minnet att klädda 
möbler var en lyxartikel under denna tid och alltså inte vanligt förekommande 
bland gemene man. Under denna tid var det vanligt att de hantverkare som 
utförde tapetserararbeten i grunden var utbildade sadelmakare. Detta kan ha 
påverkat  resultatet av formen på möbelns stoppning och hur klädseln 
monterades. Som sadelmakare var man van vid att forma en stoppning på ett 
underlag och sedan klä med läder, där klädseln fästes med olika typer av 
möbelspik2. 
 

 
Bild 1. Barockstol med fast klädsel i rygg och sits i läder. Foto: Nordiska museet, 2017. 

 

                                                        
1 Stenberg, B. & Åkervall, T. Möbelstoppning som hantverk. S. 6 
2 Stavenow-Hidemarks, E. Nytt tyg på gamla stolar. S. 17 
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Möbelklädseln var under 1600- och 1700-talet av betydande vikt. I 
bouppteckningar lät man i vissa fall till och med klädseln ge namn åt hela 
möbeln. Som t ex ”en lärftstol”, ”en ryssläderstol” eller ”en stol av 
gyllenläder”3.  
Det förkom även vävda material under denna tid så som sidendamast, sammet 
av ull eller silke och broderade vävar där tråden bestod av ull eller silke4.  
 

2.2 Senbarock & Rokoko 1720-1775 
Omkring 1760 infördes en ny typ av klädselteknik i Sverige. Man övergick då 
från fast spikad klädsel till  lösa stoppramar5. Läder och sidendamast är 
fortfarande en vanligt förekommande klädsel men också ylleschagg och 
broderiet levde kvar.  
Nya vävar började användas som t ex kattun, alltså en bomullsväv med tryck 
där mönstret ofta var blommor. Denna väv kunde ibland förses med en vaxad 
yta och kallas då chintz. Detta var dyra material och det kan man se då man 
ofta använt sig av lösa överdrag i lärft över möbeln för att skydda klädseln.  
Hemvävda tyger i linne förekom också, ofta i rutat mönster. Under denna tid 
använde man sig också av vävda möbelband eller band gjorda i 
beklädnadstyget, men eftersom den nya stolsmodellen med lös stoppram 
började bli mer vanligt förekommande så blev möbelbanden i vissa fall 
överflödiga för klädselarbetet6.  

2.3 Gustaviansk & Sengustaviansk tid 1775-1810 
Under gustaviansk och sengustaviansk tid förändras stoppningsteknikerna 
ytterligare. Nu börjar man använda sig av vulster som byggs upp runt sitsens 
kant men stoppnigen kan fortfarande ligga lös däri utan genomdrag. 
 

 
Bild 2. Gustaviansk stolsmodell med lös stoppram. Foto: Bukowskis Market, 2017. 
                                                        
3 Stavenow-Hidemarks, E. Nytt tyg på gamla stolar. S. 11 
4 Stavenow-Hidemarks, E. Nytt tyg på gamla stolar. S.21-22 
5 Sjöberg, L. & Sjöberg, U. Stolar, taburetter & fåtöljer. S. 28 
6 Stavenow-Hidemarks, E. Nytt tyg på gamla stolar. S. 46-48 
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Man använde sig också av lösa plymåer som stoppades med dun där vulsten 
användes som ett stopp runt kanten så att inte plymån skulle ramla ur möbeln. 
Läder, kattun och sidendamast upprätthåller sin popularitet och används i 
högre stånds bostäder även till väggbeklädnad, gardiner, sängomhängen och 
täcken. Linnelärften är också fortfarande vanligt förekommande.  
Under sengustaviansk tid introducerades en ersättning för läder, man kan 
kalla det för läderimitation, nämligen vaxduk.  
En annan nyhet under denna period är tageltyget som än idag är en exklusiv 
och dyr vara7.   
 

2.4 Empire 1810-1850 
Under empiren förändrades stoppade möblers form från den klassiska 
kullerstoppningen med dess runda framkant till en stramare form där kanten 
stoppades och syddes av till en mer skarp och spetsig framkant.  
Under denna tid förekom nu klädsel av siden även på möbler i borgerliga hem. 
Jacquardvävstolen introducerades i Sverige under denna period och det 
betydde att man nu kunde väva mer komplicerade mönster maskinellt och 
därför ökade populariteten på denna typ av möbelklädslar.  
I Sverige importerades under empiren yllemoaré som började användas som 
möbelklädsel8.  
 

 
Bild 3. Stol av Empiremodell med fast avsydd kant. Foto: Nordiska museet, 2017. 

                                                        
7 Stavenow-Hidemarks, E. Nytt tyg på gamla stolar. S. 54-64 
8 Stavenow-Hidemarks, E. Nytt tyg på gamla stolar. S. 74-78 
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2.5 Nystilarna 1830-1900 
Under denna tidsperiod förändras mönstren i tygerna en betydande del och 
det dominerande materialet i möbelklädslarna blev nu maskinvävd 
ylledamast. Man vävde också en del damast i hemmen där man använde 
främst ull, lin och halvlinne.  
 
Nu börjar man också använda sig av snodd i klädselarbetet. Snoddarna 
tillverkades på snörmakerier och detta blev mer vanligt förkommande. När 
stoppningarna gick från att ha en mer utplanande framkant till en skarp så var 
man i flera fall tvungen att använda sig av en separat kantbotten vid 
klädselarbetet. Som ett resultat av detta får man en synlig söm mitt på 
framkanten. Där sydde man då i många fall en snodd som dekoration istället 
för en synlig handsöm9. 
Under denna tid börjar det också förekomma en typ av stoppning och 
klädselteknik som kallas djuphäftning. Det innebär att en möbels klädselyta 
förses med knappar som fästs i grundstoppningens väv. Formen som bildas 
kan vara kvadratisk eller romboid. Djuphäftningen kan kläs med tekniken 
lagda eller sydda veck10.  
 
Under den senare delen av 1800-talet infann sig tapetserarens guldålder. Då 
rådde ett textilt överflöd som var ett resultat av den växande borgarklassen 
och en allt skickligare textilindustri. Tapetserarens arbete innefattade då att 
vara med och inreda hemmen och då gällde det t ex stoppade möbler, 
draperade gardiner, dörrdraperier och heltäckande mattor11.  
 

2.6 Gesällprov i möbeltapetsering 
Utbildningsmetoder och lärosätt för att bli möbeltapetserare har förändrats 
över tid.  
En tradition som lever kvar inom flera hantverksyrken är gesällprovet där 
studenten/lärlingen tillskansar sig gesäll eller mästarbrev genom ett 
arbetsprov.  
 
Ett gesällbrev är ett grundläggande kompetensbevis som styrker ens 
hantverksskicklighet. Det utfärdas till den som genomgått en 
hantverksutbildning och utfört ett gesällprov utifrån ett regelverk som styrs av 
provbestämmelser som varje enskild yrkes/branschorganisation upprättar och 
som fastställs av Sveriges Hantverksråd12. 
 
Uppgiften för ett gesällprov i tapetsering idag är att stoppa och klä en möbel 
bestående av sits, rygg och armstöd. För att nå upp till den högre 
svårighetsgraden som ger möjligheten att kunna få mästarbrev så är 
studenten/lärlingen tvungen att klä möbeln i läder eller plysch/sammet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 Stavenow-Hidemarks, E. Nytt tyg på gamla stolar. S. 82-87 
10 Stenberg, B. & Åkervall, T. Möbelstoppning som hantverk. S. 157 
11 Stavenow-Hidemarks, E. Nytt tyg på gamla stolar. S. 101-107 
12 http://hantverksrad.se/gesallbrev/  
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2.7 Sammanfattning gällande klädselarbete 
En tumregel för att få ett gott resultat och för att klädselarbetet ska gå så 
lättsamt som möjligt för tapetseraren är ett väl utfört underarbete. Stoppningen 
behöver vara av god kvalitet för att slutresultatet på den klädda möbeln ska bli 
bra. I en intervju med John-Erik Christians som är tapetserarmästare och 
medlem i Sveriges Tapetserarmästare, påtalar han vikten av detta:  
 
” En ska bara kunna klä möbeln och inte behöva kompensera för alla fel en har gjort 
under stoppningsarbetet.13” - John-Erik Christians, Tapetserarmästare. 

 
Objektet som jag har arbetat utifrån, alltså min gesällmöbel, är en klubbfåtölj i 
Chesterfieldmodell där klädseln består av vegetabiliskt garvat anilinläder. 
Sitsen är av typen engelsk kant och ryggen är djuphäftad i kar med knappar 
där det löper en kederlina mellan varje kar. För att sy denna klädsel krävs stor 
noggrannhet både i sömnaden och vid monteringen. 

 
För att kunna göra ett väl utfört klädselarbete med gott resultat krävs 
erfarenhet och övning. Jag har därför valt att göra två experiment för att se 
skillnaden mellan att klä med textil och läder. Härigenom får jag också 
möjligheten att öva mig inför klädseln av min gesällmöbel. 

2.8 Att klä en stolssits med textil 
Jag märkte under mitt första experiment att en viktig del i att klä med tyg är att 
trådarna i väven är tvungna att spännas upp rakt över sitsen och detta brukar 
man i tapetserarbranschen kalla för ”trådrakt”.  
 
För att underlätta klädselarbetet av en stolssits, som i detta fall, så börjar en 
med att mäta ut och markera mitten i fram och bakkant på själva sitsen. 
Därefter mäts mitten ut på beklädnadstyget och markeringar görs med krita 
eller ett klipp med saxen om kritan har en tendens att inte synas på textilen.  
 
 

                                                        
13 Intervju: Tapetserarmästare John-Erik Christians. VT 2017. 



 11 

 
Bild 4. Bilden visar i vilka riktningar tyget sträcks vid start av montering. Foto: 
Linnea Kempe, 2016. 
 
I många fall sägs det i tapetserarbranschen att en ska tänka tygspänningen som 
ett plustecken över sitsen. Alltså att mitten fram och bak mäts upp och därefter 
mitten på sidorna. Nästa steg är att tyget häftas upp efter markeringarna. Men 
en vinnande klädselteknik är att flytta fram den vågräta linjen en aning 
närmare framkanten och se att trådarna går rakt. Denna metod är lämplig att 
använda vid klädsel av fåtöljer speciellt, då en med säkerhet kan se att 
trådarna löper rakt vid framkanten och resten av tyget kan dras bakåt där det 
ofta ligger dolt bakom t ex ett armstöd och det inte är lika noga att trådarna 
löper rakt på sidorna. Detta råd nämns i en intervju med tapetserarlärare 
Annika Gund14. 
Tyget häftas alltså upp och fixeras fram och bak. Därefter behöver en se att 
trådraken inte är sned i sidled,  alltså där mittpunkten har flyttats en aning 
längre fram mot framkanten. Tyget häftas upp även i sidled.  
 
Därefter dras tyget med fördel längst med framkanten utåt mot sidorna och 
nedåt, i fram och bakkant. Detta sker likadant på sidorna i riktning mot fram 
och bakkanten. Här tas handflatan till hjälp att ”skjuta på” tyget i den riktning 
en sträcker åt. Detta görs för att undvika ojämnheter i tygspänningen. Tyget 
häftas upp nära ytterkanten på sitsen och därefter kan tyget mellan mitten och 
ytterkant häftas upp. Att betänkta när en sträcker tyg är att använda ett brett 
grepp om tyget med hela handen så att en kontrollerar så många trådar som 
möjligt under sträckningsarbetet. Att undvika är att sträcka med t ex ett 
tumfingergrepp då färre trådar fångas och risken för att få ett ojämnt resultat 
ökar. 
 
Vecken läggs på lämpligt sätt. Om stoppningen är rund i hörnen så läggs 
lämpligast ett motveck. Är stoppnigen i form av ett skarpt hörn så tas stöd mot 
hörnet och vecket läggs så att en åskådare inte har möjlighet att se in i vecket 
om den står framför möbeln.  

                                                        
14 Intervju: Tapetserarlärare Annika Gund. VT 2017. 
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Häftningen på undersidan av sitsen kan med fördel göras nära sitsens kant. Då 
blir det lättsamt att klippa bort allt överflödigt tyg, när tyget är fixerat och 
färdigspänt. Därefter kan en färdigspika tyget utan att behöva lösgöra någon 
tygspänning under arbetets gång. Häftklamrarna plockas alltså bort först när 
sitsen är färdigspikad.  
 

2.9 Att klä en stolssits med läder 
En av fördelarna med att klä i läder är det inte finns behov av att tänka på att 
trådarna i beklädnadstyget måste vara raka eftersom det inte finns några 
trådar att ta hänsyn till i en läderhud.  
 
Här använde jag mig av samma princip som i textilbeklädnaden. Alltså att 
mäta ut mitten i fram och bakkant och på sidorna. I läder är det en fördel att 
klippa ett jack med saxen för att kunna markera mitten fram och bak på lädret.  
Lädret häftas upp, men här synliggörs vikten av att inte häfta i lädret där det 
vid färdig klädsel kommer att synas, då det blir hål i lädret. Därför är lädret 
tvunget att häftas upp längre in på sitsen eller precis där det kommer att 
färdigspikas.  
Lädret sträcks, likt tyget, längst med framkanten och utåt sidorna. 
 

 
Bild 5. Pilarna visar vilken ritning lädret sträcks i efter upphäftningen vid 
mittmarkeringarna. Foto: Linnea Kempe, 2015. 
 
Läder har olika töjmån beroende av vilken del av huden beklädnadsbiten är 
tagen från.  Om det är ett mindre töjigt läder så kan en komma att behöva 
lägga veck i hörnen. Då är beklädnadsbiten förmodligen tagen nära ryggraden 
på djuret där det är som minst flexibelt. Om lädret är taget lite längre ut på 
huden och töjigheten är större så kan en undvika att lägga synliga veck på 
sitsen15. Då sträcks lädret i hörnen runt träkanten på sitsen och vecken läggs 
och skärs rent på undersidan.  

                                                        
15 Intervju: Tapetserarlärare Fredrik Hällström. VT 2017. 
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2.10 Klädsel av engelsk kant i läder 
Klädseln av en engelsk kant startar med mallningen. Först klipps en bit läder 
till som är stor nog att täcka hela den synliga delen av sitsen. Därefter sys 
dragremsor på. Eftersom läder är ett kostsamt material är det vanligt att 
tapetserare skarvar på dragremsor på sidorna och mot bakre delen av fåtöljen 
så att det går att få kraft nog att sträcka upp lädret över sitsen. 
I framkanten fästs lädret med nålar under tenen. På sidorna och i bakkant 
häftas lädret med påsydda dragbitar upp. Samma princip som i de tidigare 
experimenten används här. Mitten markeras ut, sidorna häftas upp med 
mittens center förskjutet mot framkanten men med den skillnaden att  här 
måste uppklipp göras för de bakre ryggstolparna.  
 
I framkant sträcks lädret från mitten, utåt och nedåt och fästs med 
häftklammer i ryggstolpen för att få tillräcklig spänning. Här tar en med fördel  
hjälp av handflatan och skjuter på lädret så att sträckningen blir tillräcklig. 
Efter detta nålas den raka sträckan på plats under tenen. Nu lossas lädret från 
ryggstolpen och det karaktäristiska motvecket som läggs i bägge hörnen nålas 
upp. Här mäts även vecken noga så att de är lika. Här gäller det att välja en 
fast punkt att mäta ifrån som är lika på bägge sidor av fåtöljen. Då är chansen 
störst att resultatet blir symetriskt.  
När lädret är nålat fast runt framkanten på sitsen så ritas en linje ut där 
kederlinan ska sys. Om underarbetet är välgjort så ska alla mått stämma från 
golvet till tenen och då blir resultatet en rak linje. Här är det av betydelse att 
mitten markeras ut innan sitslädret tas av.  
 
När kantbotten mallas mäts vecken ut som ska sys för att få den för 
Chesterfieldmodellens karaktäristiska framkants utseende med lagda veck och 
knapp för att hålla vecken på plats. 
Markeringar för placeringen av vecken kan med fördel märkas ut även på 
trästommen och grundväven i framkant då det underlättar monteringsarbetet. 
Fördelaktigt i detta moment är att ta till lite extra längd på lädret som ska bilda 
framkanten, då vecken behöver vara ca 1,5 cm för att få stabilitet vid 
montering. Vecken läggs och kantbotten nålas upp för att rätt passform ska 
kunna mallas ut. Eftersom lädret gärna ska smita åt i hörnen vid montering av 
kantbotten måste lädret skäras ut i form av en ”sur mun”, alltså bågformad. 
 
Sitsen och kantbotten skärs till med några millimeters sömsmån. Däremot sys 
sitsen, kedern och kantbotten ihop med ca 1 cm sömsmån. Den ska alltså sys 
ihop ”för liten”. Detta beroende på lädrets töjmån. Görs inte detta är risken att 
klädseln bli för stor och då kommer att behövas sys om. Att använda sig av 1 
cm sömsmån i klädseln av sitsen är också en fördel för att få stabilitet i 
sömsmånen vid monteringen av sitsen då den ska kastas fast i tenen.  
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Bild 6. Montering av klädsel på fåtöljsits av modell engelsk kant. Foto: Linnea Kempe, 
2017. 
 
Montering: 
När lädret är mallat och sytt monteras sitsen och om makeringarna är gjorda 
på både stommen och klädseln så underlättar det monteringsarbetet.   
Klädseln monteras på samma vis som tidigare men här är det av vikt att 
sträcka kedern lite extra och häfta fast den i sidan av stommen. Vecken på 
framkanten fästs efter markeringarna på grundväven och häftas vid 
markeringarna på stommen. Därefter kastas framkanten fast om det är möjligt 
runt tenen, annars utanpå tenen.  
Plomberingen av framkanten görs med fördel efter att klädseln är kastad fast i 
tenen då sömsmånen döljs bakom stoppningsmaterialet.  
Kantbotten behöver klippas upp vid ryggstolparna och lädret dras bakåt och 
neråt.  
Slutligen så kan en med fördel dra i kederlinan ytterligare för att få den sträckt 
på den färdiga sitsen. En förutsättning för detta är att kedern då den sys i 
första läget inte är fastsydd i lädret utan kan löpa fritt, och att kederlinan är 
längre än själva lädret som kedern är klädd med. Detta för att komma åt att 
sträcka kedern i detta läge. 
 
Något som har fungerat väl under arbetets gång, och har varit till stor hjälp 
under monteringen av sitsen, är att innan klädseln spikas färdigt så kan en 
backa ett par meter och titta på sitt objekt från håll. Objektet kan med fördel stå 
på golvet och inte upphöjd på bockar eller arbetsbord. Detta eftersom kunden i 
huvudsak kommer att se möbeln ur den andra vinkeln och inte ståendes på ett 
bord. 
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2.11 Sömnad och klädsel av rygg till en Chesterfieldfåtölj 
Att sy en klädsel till denna typ av rygg kräver noggrannhet vid 
mallningsarbetet. Varje kar/pipa mallas trådrakt och var för sig. Alla kar 
numreras och mallarna tillverkas i domestik. Att arbeta systematiskt och 
konsekvent under detta moment är en hjälp vid sömnadsarbetet och 
monteringen. Mallningen startar från mitten och karen mallas enskilt hela 
vägen ut till armstödssnäckan på ena sidan av fåtöljen. Därefter kan en med 
fördel spegelvända mallarna, istället för att malla även andra sidan. Med 
denna metod är sannolikheten större att resultatet blir liksidigt.  
Ett liknande arbetssätt, som användes vis sömnaden av sitsen, när det gäller 
sömsmånen, gäller även här då delarna klipps ut med några millimeters 
sömsmån, beroende på flexibiliteten i lädret, men sys därefter ihop med 1 cm 
sömsmån. Detta gäller både på vecken som bildas i djuphäftningen och 
piporna som bildas nedåt mot sitsen, i stoppningen.  
I ovankant ska keder sys in mellan piporna och där kan en med fördel klippa 
delarna helt utan sömsmån eftersom kedern bygger i sig själv. Ryggen kan 
alltså även den med fördel sys för liten. 
 

 
Bild 7. Färdigsydd rygg till fåtölj av Chesterfieldmodell. Foto: Linnea Kempe, 2017. 
 
 
Montering: 
Monteringen av klädseln på ryggen startar med att knapparna dras ner i 
mitten av ryggens djuphäftning så att vecken bildas. Därefter läggs vecken för 
piporna nedåt och uppklipp för ryggstolparna görs.  
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Bild 8. Montering av klädsel till djuphäftad rygg med pipor. Foto: Linnea Kempe, 
2017. 
 
Liknande som på sitsen så sys även här en dragremsa på som behöver veckas 
då undersidan på stopplisternas sträcka är längre än innerryggens mått.  
Sist sträcks kedrarna i ovankant på plats efter markeringarna på trästommen 
och i stoppningen. Detta kan en behöva göra i flera omgångar för att få 
klädseln sträckt, och ett falsben kan användas för att arbeta ut klädseln.  
För att göra lädret mer följsamt kan en med fördel använda sig av värmepistol 
eller vatten, men detta bör göras varsamt så att lädret inte tar skada på något 
sätt16.   
  

                                                        
16 Intervju: Tapetserarlärare Fredrik Hällström. VT 2017. 
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3 Resultat 
Finns det några tydliga skillnader gällande sömnad och sträckning av tyg genom 
historien jämfört med idag? 
 
Om en ser på bilder av möbler och läser texter där klädseltekniker nämns i 
litteratur, som t ex Elisabeth Stavenow-Hidemarks bok Nytt tyg på gamla stolar, 
Stoppning och klädsel förr och nu (1993),  så kan en se skillnad på hur hårt 
beklädnadsmaterialet spänns. Idag sträcker, eller spänner, tapetseraren tyget 
betydligt hårdare än det gjordes under t ex 1700-talet. Detta kan bero på att 
under en lång tidsperiod, från 1600-talet och fram till och med 1900-talets 
tidigare hälft så fanns inte de verktyg och hjälpmedel som finns idag.  
 
Idag finns t ex utvecklade symaskiner av hög kvalitet och trenden är att 
handsömnaden på möbler försvinner mer och mer. Tidigare handsyddes 
framkanten på en fåtöljsits ihop och detta är ovanligt förekommande idag. 
Tapetserarna har i huvudsak övergått från handsömnad till maskinsömnad 
eftersom flera tycker sig kunnat se att hållbarheten är betydligt sämre i 
handsydda sömmar på utsatta områden på en sittmöbel. 
 
Under historien, ända fram till 1900-talet egentligen men speciellt under 1700-
talet, var användningen av lösa överdrag på klädda stoppmöbler vanligt 
förekommande. En förklaring kan vara att tygerna eller lädret som möblerna 
kläddes med var dyrbara varor som man ville skydda mot daglig användning 
och endast plocka fram vid högtider och festliga tillfällen. Dessa överdrag 
syddes då inte på maskin och intrycket blir en löst sittande klädsel.  
En satt inte riktigt på samma sätt i sina möbler tidigare som en gör idag. Idag 
används våra stoppade och klädda sittmöbler i större utsträckning och detta 
ställer också högre krav på klädseln. Spänns beklädnadstyget för lite så 
kommer tyget att bli skrynkligt efter en betydligt kortare tid än förr, eftersom 
en inte satt i sina möbler lika frekvent. Detta kan också vara en anledning till 
att skillnaden i tygspänningen är olika idag mot för hur det har sett ut tidigare.   
 
Att få en heltäckande bild av exakt hur tapetserararbetet skiljer sig från idag 
mot t ex 1700-talet är svårt, men det finns teorier och dessa är värdefulla i sig. 
En person med betydligt större erfarenhet av att se antika och historiska 
stoppningar och klädslar på nära håll skulle säkerligen kunna dokumentera 
och beskriva skillnader och likheter med relevanta och validerade teorier, och 
detta skulle kunna föra kunskapen vidare till framtidens tapetserare.  
 
Finns det en eller flera gemensamma grundtankar och angreppssätt rörande 
klädselarbete hos flera yrkesverksamma tapetserare idag? 
 
Genom de genomförda intervjuerna och min samlade erfarenhet i ämnet skulle 
jag säga att det finns ett gemensamt grundtänk bland en stor del av de 
verksamma tapetserarna idag.  
En viktig regel när det gäller klädselarbete verkar vara teorin där du sträcker 
upp tyget som ett plus över sitsen. Tapetseraren mäter upp mitten på stommen 
och mitten på beklädnadstyget och sträcker sedan utåt sidorna längst med 
framkanten för att undvika att få ett ojämnt resultat i tygspänningen. Att 
genomgående använda sig av denna teknik underlättar många steg även 
under stoppningsarbetet.  
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Om tapetseraren konsekvent sträcker väven på detta sätt genom hela 
stoppningsarbetet och senare klädselarbetet så underlättar det 
grundstoppningsarbetet eftersom du kan följa trådarna i väven (trådraken) när 
kanten sys av och överstoppningsarbetet då det är lättare att se att sidorna och 
hörnen blir lika.  
 
Att dra i de trådar som berörs verkar också vara en grundregel för många 
tapetserare. Om tapetseraren ska klä en komplicerad form så kan en med 
fördel isolera problemet om det uppstår ett veck till exempel. Identifiera vilka 
trådar en måste dra i för att få ut vecket och fokusera inte på hela sitsen.  
Att tänka på klädseln som ett plustecken är också möjligt att översättas till t ex 
en rygg med sydda skarvar.  
Som exempel kan vi använda oss av en fåtölj designad av Carl Malmsten där 
det ofta förekommer två skarvar där ryggen möter armstödet. När ryggen 
mallas så sträcks tyget upp och fixeras på mitten och därefter mallas sömmen 
vid armstödet ut. Då är alltså ryggdelen jämförbar med en stolssits skulle en 
kunna säga, när grundtänket är ett plustecken. Efter detta mallas armstödet ut 
och då är armstödsdelen jämförbar med en stolssits. När delarna sedan sys 
ihop och klädseln ska monteras så kan tapetseraren med fördel använda sig av 
samma tillvägagångssätt igen. Klädseln häftas alltså upp på mitten och tyget 
spänns i sidled men denna gång ända ute vid armstöden.  
 

 
Bild 9. Pilarna visar i vilka riktningar tyget sträcks vid montering. Foto: Linnea 
Kempe, 2015. 
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Under mina år som verksam tapetserare har jag uppfattat flera tapetserare som 
har nämnt citatet ”Allt är en stolssits”, när de står i akt att förklara arbete 
gällande klädsel av möbler. Detta verkar påvisa ett gemensamt grundtänk som 
kan uppfattas som ett kollektivt medvetande, om man så vill, i 
tapetserarbranschen. 
 
Ett annat grundtänk som verkar finnas hos flera tapetserare är också att innan 
tapetseraren spikar allting färdigt så är det av stor betydelse att en backar ett 
par meter och tittar på sitt objekt från håll. Gärna att objektet står på golvet, 
också och inte upphöjd på bockar eller arbetsbord, eftersom kunden till större 
del kommer att se möbeln ur den vinkeln. 
 
Dessa grundregler kan tyckas banala i sammanhanget men är lätt att missa. 
T ex då tapetseraren arbetar på nära synhåll från sin möbel och ofta under 
arbetet missar att backa några steg och se helheten på grund av exempelvis 
tidspress.  
 
Finns det några tydliga skillnader mellan att klä med läder och textil, och kan detta 
förklaras på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt? 
 
Efter mina genomförda experiment tycker jag mig kunna se skillnader i att klä 
med olika material så som läder och textil. Naturligtvis är det skillnad på att 
klä med olika typer av textil då vävarna innehåller olika fibrer som även de har 
olika egenskaper. Men i denna uppsats har jag koncentrerat mig på att 
identifiera skillnader mellan textil och läder.  
 
Klädsel i textil 
 

• Viktigt att tänka på är att trådarna går rakt (trådraken) så att slutresul-
tatet inte uppfattas som snett. 

• Ofta behöver veck läggas i hörnen. Vid runda former läggs med fördel 
motveck. Vid skarpa hörn så tas stöd mot hörnet och vecket läggs så att 
en åskådare inte har möjlighet att se in i vecket om den står framför 
möbeln. 

• Häftningen på undersidan av sitsen kan med fördel göras nära sitsens 
kant, då det är lättsamt att klippa bort allt överflödigt tyg, när tyget är 
fixerat och färdigspänt, och färdigspika tyget utan att behöva lösgöra 
någon spänning. 

• Textilen har ofta samma töjmån överallt. 
 
Klädsel i läder 
 

• Du behöver inte ta hänsyn till att trådarna ska gå rakt (trådraken). 
• Viktigt att tänka på att inte häfta i lädret där det vid färdig klädsel 

kommer att synas då det blir hål i lädret. 
• Läder har olika töjmån beroende på vilken del av huden beklädnadsbi-

ten är tagen från. 
• Det går i många fall att undvika att lägga veck i hörnen då lädret är 

flexibelt och går att töja. Då läggs vecken på undersidan av t ex stolssit-
sen istället. 

• För att göra lädret mer följsamt och formbart kan en med fördel använ-
da sig av värmepistol eller vatten, men detta bör göras varsamt så att 
lädret inte tar skada på något sätt. 
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4 Diskussion 
Under arbetet med mitt gesällprov och denna undersökning har jag kommit 
fram till många intressanta frågeställningar och resultat. Jag tror att 
slutresultatet av gesällmöbeln blev bättre än vad det hade kunnat bli eftersom 
jag genomförde intervjuer med erfarna tapetserare kontinuerligt under 
processens gång. Min teori är att för att bli en skicklig hantverkare krävs ett 
kontaktnät av verksamma och erfarna tapetserare där det ständigt pågår en 
dialog. Ett ständigt sökande och intresse i relevant litteratur tror jag också är 
ett måste för att bli en kompetent hantverkare.  
 
Jag tror också att det är viktigt att ha en grundläggande utbildning och ett 
genuint intresse för stilhistoria för att kunna arbeta på ett professionellt sätt 
som tapetserare idag. Detta krävs för att tapetseraren i sin verksamhet ska 
kunna göra en kvalitativ värdering av vilka ingrepp som ska göras i 
renoveringsarbetet av ett objekt. Det är även viktigt att kunskapen om 
tidsenliga tyger finns hos tapetseraren så att kunden får möjlighet att göra ett 
aktivt och medvetet val vid val av tyger på t ex antika möbler.  
 
I många hantverksyrken sitter kunskapen i händerna och tillskansas av 
praktisk erfarenhet. Min teori kring detta är att läsa sig till ett hantverksyrke är 
mycket svårt. Som tapetserare är en tvungen att lära känna materialen en ska 
arbeta med, och känna i händerna hur de beter sig. Detta kräver erfarenhet och 
övning. Praktisk erfarenhet i kombination med litteraturstudier och mer 
erfarna tapetserares tips och råd tror jag är ett vinnande koncept på en 
kompetent tapetserare.  

 
Min analys är att det finns ett stort behov av att dokumentera sina praktiska 
arbeten för att föra denna viktiga information vidare till kommande 
generationer av tapetserare. När kunskapen över tid har förts vidare från mun 
till mun så går en stor del av informationen förlorad och missförstånd kan lätt 
uppstå. Det är lätt att tänka på tapetseraryrket som svart och vitt utan att ta 
hänsyn till alla gråzoner som ryms inom ett hantverksyrke.  
Det finns ett stort område att täcka när det gäller dokumentation av 
hantverkskunnande inom tapetsering i framtiden, då kunskapsluckan är stor i 
det skrivna materialet. Det finns en del material att läsa där det ofta beskrivs 
hur tapetserararbetet ska gå till men inga förklaringar på varför tapetseraren 
gör som den gör. För att öka förståelsen och kunnandet inom skrået skulle mer 
dokumentation av förklaringar till varför behövas.  
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