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Sammanfattning 
Uppsatsens mål är beskriva och dokumentera hur jag har utvecklat mina 
kunskaper inom områdena, resårsnörning, djuphäftning samt plymåsömnad. 
Uppsatsen är även avsedd att vara till hjälp för framtida tapetserare. 
 
Efter litteraturstudier och genomgångar med lärare har dessa moment 
avklarats och dokumenterats.  
 
Tapetsering är ett yrke som inte går att lära sig genom att enbart läsa litteratur. 
Man behöver praktisk träning för att kunna utföra momenten och förstå 
teknikerna. Det är slutsatsen jag har kunnat ta av detta arbete.  
  
 

 

Nyckelord/Keywords 
Nyrokoko, Dunplymåsömnad, Dunplymå, Djuphäftning, Djuphäftsskarvning, 
Epasnörning, Resårsnörning, Soffa.  

 

 
 

1 



Innehållsförteckning 
Nyckelord/Keywords 1 

Innehållsförteckning  

1 Inledning 2 
  
1.2 Problemformulering 3 
1.3 Syfte 4 
      1.3.1        Frågeställningar 4 
1.4 Avgränsningar 4 
     1.4.1         Avgränsningar dokumentation 4 
      1.4.2         Avgränsningar praktiskt arbete 4 
1.5 Metod 4 
1.6 Befintlig kunskap 5 

 

2 Genomförande 6 
2.1 Resårsnörning 6 
2.2 Djuphäftning 16 
2.3 Dunplymåsömnad 26 

 

3 Resultat 34 

4 Diskussion och reflektion 36 

Källförteckning 37 
Tryckta källor och litteratur  
Muntliga källor 
Otryckta källor 
Fotografi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 



1   Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Vi alla har olika smak när det kommer till möbler, och för mig så har smaken 
förändrats under min studietid till möbeltapetserare. Ifrån det lätt gråa och vita 
lite minimalistiska har det övergått till det betydligt pråligare och 
färgsprakande som finns inom rokokostilen.  
 
Rokokostilen har blivit en av mina favoritstilar och jag bestämde mig redan 
under år ett på Träakademien Möbeltapetsering, vilken möbel jag ville ha som 
objekt till mitt examensarbete. En nyrokokosoffa, från ca 1950-talet, med 
klassiskt plyschtyg och dunplymåer. Att tänka på är att då visste jag inte vad 
det skulle innebära i form av arbete, men det var en soffa som talade till mig 
som person. Däremot var komforten långt ifrån bra, så det var något som 
skulle behöva förbättras samt att uttrycket på själva klädseln inte föll mig i 
smaken. Däremot ville jag fortfarande ha ett plyschtyg för att fortfarande 
behålla samma grundkaraktär på möbeln.  
 
Förarbetet på soffan som kommer göras innan själva dokumenteringen börjat 
är borttagningen av det gamla tyget på bakryggen, bakrygspappen mm, tyget 
på sitsen, samt den traditionellt stoppade och avsydda kanten. Samt 
borttagning av tellikor som har suttit som utsmyckning på både fram och 
bakrygg.  
  

1.2 Problemformulering 
Uppsatsen är skriven i dokumentationssyfte, då det eventuellt inte finns 
dokumenterat hur man klär om den specifika möbeln jag kommer att arbeta 
med.  
 
Det finns sedan tidigare litteratur som rent tekniskt beskriver samtliga moment 
som tas upp i denna uppsats, men det är svårt att ta till sig informationen 
enbart genom text. Tapetsering är kunskap man måste praktiskt lära sig, och 
öva upp, för att få grepp om teknikerna. Som exempel,  för min egen del har jag 
ej arbetat med djuphäftning i en större skala, samt ej skarvat och jobbat med 
rundade former i denna teknik. Det är något jag behöver öva på samt att det 
kommer att bli en utmaning. Denna uppsats är tänkt till de som redan har 
baskunskapen och har grepp om teknikerna som nämns. Tanken är att de 
lättare kan överföra teknikerna på en snarlik möbel istället för att behöva börja 
från noll. 
 
Detsamma gäller för resårsnörning och dunplymåsömnad. Det är metoder som 
finns beskrivna, men inte alltid på ett sätt som gör det möjligt att tillgodogöra 
sig informationen på ett begripligt sätt. Därav dokumentationen av dessa steg.  
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1.3 Syfte  
Syftet är att klä om en nyrokokosoffa med hjälp av befintliga tekniker för att 
utveckla mina egna färdigheter inom dessa områden. Samt dokumentera 
arbetsgången och skriva en processrapport som senare kan hjälpa framtida 
tapetserare som kan komma att jobba med snarlika möbler. 

1.3.1 Frågeställningar 
 

- Hur kommer dessa metoder att utmana mig? 
- Vilka specifika val har tagits under arbetets gång?  

1.4 Avgränsningar  

1.4.1 Avgränsningar dokumentation 
Moment som kommer att dokumenteras och beskrivas i genomförandedelen av 
rapporten: 

- Resårsnörnin 
- Djuphäftning 
- Dunplymåsömnad  

 

1.4.2 Avgränsningar praktiskt arbete 
Jag har valt att avgränsa, i samråd med lärare på utbildningen, på så vis att jag 
inte gör en helrenovering av soffan, samt att ej ta på mig att klä om de 
tillhörande fåtöljerna. Keder till plymåerna kommer att beställas, samt 
dubbelkeder, istället för att ha med det som ett sömnadsmoment för att spara 
tid 
 
Resårhuset kommer att snöras om, men själva resårerna kommer att 
återanvändas ifall de är i bra skick. Även sadelgjorden kommer att bytas ut.  
 
Ryggen på soffan kommer endast att förbättras där det eventuellt behövs, så 
den gammal stoppning kommer att återanvändas i den mån som går. 
 
Sedan, beroende på tid, så kan plymåerna eventuellt endast komma att 
justeras, istället för att helt sys om. Men om de tidigare momenten flyter på så 
kommer plymåerna även att sys om.  

1.5 Metod 
 
Litteraturstudie.  
The essential guide to upholstery av Dorethy gates har används under 
djuphäftning samt  resårsnörning-momenten. 
 
Upholstery a complete course, revised edition, av David James har används 
under djuphäftnings-momentet. 
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Stoppa, klä om och renovera möbler, av Lise-lotte Boström har använt under 
dunplymåsömnads-momentet.  
 
Tillämpa hantverket.  
Praktisk utföra det praktiska arbetet som tillhör att tapetsera om en möbel. 
 
Undersökning av en specifik teknik. 
För att få grepp om skarvningstekniken vid djuphäftning bad jag om en 
genomgång av momentet. Lärare gick praktiskt igenom momentet som jag 
sedan kunde testa att utföra på egen hand på en djuphäftningsram. Det 
krävdes ca 3 försök för att få tekniken att fungera som tänkt.  

1.6 Befintlig kunskap 
 
The essential guide to upholstery av Dorethy Gates. 
Springing, sid 54-57. En bra referens när det kommer till knutar samt generell 
kunskap om resårsnörning. 
Deep buttoning in calico, sid 70-72. Bra bilder som är informativa.  
Djuphäftningen är inte i modern stoppning, men det går bra att använda som 
referens om man behöver lite snabb hjälp. 
 
Upholstery a complete course, revised edition, av David James  
Vandyked joint, fig 13.26, sid 180. En informativ bild av skarvning vid 
djuphäftning 
 
Stoppa, klä om och renovera möbler, av Lise-lotte Boström  
Dunplymå till pall, sid 53-54. Bra bilder, något svårt att förstå texten om man 
inte tidigare har sytt en dunplymå.  
 
Fredrik Hällström - lärare tapetsering träakademien. Handledning vid 
skarvning av djuphäftning.  
Sara Ericson - lärare tapestering träakademien. Handledning vid epasnörning 
samt dunplymåsömnad. 
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2 Genomförande  
2.1 Resårsnörning 

Efter att ha slagit av soffan till den punkten att resårhuset är synligt inspekteras 
det för att avgöra vad för åtgärder som behöver tas. Beslut sedan tidigare har 
tagits att resårhuset skall snöras om på grund av bristande komfort i soffan. 
Men en djupare inspektion behövs för att avgöra ifall de befintliga resåren går 
att återanvända. Efter konsultation med lärare så tas beslutet att resåren är i så 
pass gott skick att det går att återbruka. 
 
Under inpektionen konstateras det att den befintliga snörningen är mycket 
enkel variant. Med största sannolikhet är den förenklad till detta stadie för att 
spara tid under montering.  
 

 
Bild 1. Orginalsnörning av resårhus, nyrokoko ca 1950-tal 
 
Som bild 1 visar är snörningen endast knuten över längden av soffan och 
endast snurrad över djupet. Den går ej ens att likna en epasnörning, vilket är 
den snörningsteknik som kommer att användas under detta steg.  
 
Efter dokumentation av resårhusets status avlägsnas de gamla resårerna samt 
sadeljor och snören. Detta gjordes med hjälp av brytbladskniv för att spara tid 
och kraft. Efter att alla resårer har lossas från den gamla salejorden, och det 
gamla snörena har avlägsnats, torkas resårerna av, då de var väldigt dammiga 
och, för att göra det senare arbetet med snörningen mindre smutsigt. Det gav 
även möjlighet att inspektera vardera resår för att med säkerhet avgöra att det 
inte var skadade.  
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Bild 2 Efter avlägsnande av resårhus samt borttagning av klammer och sadeljorsspik. 
  
 
Då träslaget är mycket hårt krävdes det något kraftigare tag för att avlägsna all 
spik då den satt väldigt hårt. Det krävdes även viss försiktighet för att inte 
skada benen på soffan, då det fanns risk för att slinta med verktygen under 
arbetet.  
 
Efter att all gammal nubb och spik avlägsnas förbereds det för den nya 
sadelgjorden. Sadelgjorden skjuts först fast längst ena kortsidan för att sedan 
spännas, med hjälp av sadelgjordsspännare, över mittenramen. Detta görs för 
att få en så bra spänning på sadelgjorden som möjligt. Sadelgjorden spikas med 
14 mm klammer för att få bra fäste och minimera risken för att sadelgjorden 
lossnar då den kommer att utsättas för hårt tryck.  
 
Därefter spänns den mot den andra kortsidan och skjuts fast. För att få bästa 
spänning, utan att soffan rör på sig, spänns soffan fast mot bordet med hjälp av 
spillbitar av sadelgjord.  
 
Då inte sadelgjorden blev ordentligt sträckt över den andra hälften så togs 
beslutet att göra om den sämre sträckta sidan. Det gick däremot att kapa 
sadelgjorden längst mitten och fästa den där för att få bättre sträckning. Dock 
blev det merjobb då sadelgjorden på djupet hade börjats sättas på plats, men 
för att få den bästa sträckningen så fick det momentet göras om. Se bild 3. 
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Bild 3 Första försöket vid spänning av sadelgjorden. 
 
Efter att fått den önskade sträckningen längst med soffan uppnåtts, spänns 
sadelgjorden längs med djupet upp och skjuts fast med 14mm klammer.  Slutet 
av sadelgjorden viks in och spikas på plats för att ge ett estetiskt tilltalande 
avslut, samt att det är en extra åtgärd för att sadelgjorden ej skall lossna.  
 

 
Bild 4 Slutresultat av sadelgjordsarbetet. Det går även att se vart soffan är fastspänd med sadelgjord mot 
bordet för att minska risken att soffan rör på sig då ramen är väldigt lätt. 
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När sadelgjorden är på plats så är det dags att placera ut resåren. Detta görs 
efter material som givits ut av skolan. Även boken Möbelstoppning som 
hantverk  har används under detta steg.  1

 
Först placeras resårerna ut efter det diagram som blivit tilldelat under år ett av 
tapetseringsutbildningen. Dock går den metoden inte att hitta i de 
engelskskrivna böckerna. I den engelska litteraturen är det till största delen 
beskrivet att resårknutarna skall vara vridna mot mitten. Som i t.ex. The 
essential guide to upholstery  samt The complete Upholsterer .  2 3

  

 
Bild 5 Placering av resårer innan de sys på plats.  
 
Resåren placeras ut för att få en överblick över hur de kommer att sitta, samt 
att resåren rätas ut innan de sys på plats för att själva snörningsmomentet skall 
gå smidigare.  
 

Diagram 1 visar hur resårerna ska sättas ut på sadelgjorden. 

1 Möbelstoppning som hantverk, Bernt Stenberg, Torsten Åkervall  
2 The essential guide to upholstery, Dorethy Gates sid 54 Sprinning.  
3 The complete upholsterer, a practical guide to Upholstering traditional furniture, sid 
93, Sprinning. 
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Efter att ha placerat ut resåren så handsys de på plats, det är viktigt att komma 
ihåg att spänna tråden allt eftersom, då den har en förmåga att fastna på 
undersidan. 
 

 
Bild 5 Fästning av resårerna till sadelgjorden.  
 
Efter att resåren har fästs så måttas det ut för sadljordsspik för att fästa 
resårgarnen till ramen. Dock krävs det förborrning då ramens för att underlätta 
spikningen.  
 

 
Bild 6 För att kunna fästa sadelgjordsspiken förborras ramen, då den är för hård för att lätt kunna spika i 
utan att spiken böjer sig.  

 
 

10 



 
När spikarna är på plats så snöras en rad resårer som test för att se ifall det är 
några fler åtgärder som behöver göras innan resterande resårer snöras.  

 
Efter att ha gjort en test så 
märks det att det är mycket 
svårt att få ner resåren till 
den tänkta höjden, som har 
måttats ut genom att ta 
måtten från de tillhörande 
fåtöljerna som har en bra 
sitthöjd.  
 
De mittersta resåren, 2 och 
3, är svåra att få ner till den 
höjd som är tänkt.  
 
För att underlätta detta steg 
används märlor. Dock 
uppkommer samma 
problem sedan tidigare, 
med att träslaget är hårt 
och behöver förborras, 
vilket är aningen besvärligt 
när resåren är på plats. 
Dock gick det att få dit dem 
på provraden för att 
fortsätta testet. 
 

Bild 7 Provsnörning av resår för att se ifall det går att uppnå tänkt resårhöjd. 
 
Då resultatet blev bra med märlorna på plats tas beslutet att använda dem över 
djupet på soffan. Under denna process upptäcks dock att resrårerna inte är rätt 
placerade på vissa ställen. I och med denna upptäckt tas beslutet att ta bort 
samtliga resår för att underlätta arbetet med förborrningen istället för att 
försöka borra i ramen med resårerna på plats.  
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Bild 8 Samtliga märlor är på plats och resåren kan placeras ut och fästas på nytt. 
 
Efter att resåren är på plats, och samt ha dubbelkollat innan det fästs, så börjar 
resårnörningen på nytt. Efter att ha fått en lättare instruktion av en av lärarna 
på utbildningen, då det finns väldigt bristande information om just 
epasnörning, påbörjas momentet.  
 

 
Bild 9 Det vänstra snöret går genom öglorna för att spänna ner resårerna till den täknta höjden. Det 
vänstra snöret stabiliserar det hela samt håller det första snöret på plats. 
 
Till att börja med måttas en lagom mängd resårgarn ut, den högra längan skall 
vara något längre än den vänstra då det högra används för att fästa med 
knutar. Det är ett långt snöre som fästs på den bakre ramen. I epasnörning så 
används holding twists  i det första varvet för att kunna skjuta resårerna bakåt, 4

för att sedan spänna dem ner och dra fram dem allt eftersom, så att man når 
den önskade höjden.  
 

 
Bild 10 Hur resårgarnet är fäst på soffans bakre ram.  

4 Holding twist, resår-”knut” som nämns i The essential guide to upholstery, sid 57. 
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Det andra varvet, med det högra snöret, knyts det en så kallad hitch knot  en 5

låsande knut som oftast knyts över det första varvets holding twists. Det som 
kan ses på bild 9 är att på denna soffa så togs valet att inte följa det första snöret 
över hela raden. Utan istället fästa knuten på den översta ringen i slutet, detta 
gjordes för att få resåret så rakt som möjligt.  
 
För att kunna justera resårerna så skjuts snöret fast i ramen med klammer för 
att tillfälligt hålla det på plats innan spiken hamras ner.  
 
Det som bör tänkas på är att man justerar de främre resårerna så att de håller 
lika avstånd från den främre raden för bästa resultat.  
 
 

 
Bild 11 Efter att resårerna på djupet är klara fortsätter man samma princip över bredden.  
 
Samma princip fortsätter över bredden på soffan, börja med det vänstra snöret 
med half hitch knot på vardera sida av den översta ringen av resåren och sedan 
fäst snöret på andra sidan ramen.  
 
När det högra snöret knyts så läggs det till en enkel knut, även kallad 
locking/single knot  där snörena korsar varandra på mitten av resåren. Se bild 6

12. 

5 Hitch knot, resår knut som nämns i The essential guide to upholstery, sid 56. 
6 Resårknut, locking eller single knot, nämns i The essential guide to upholstery, sid 57. 

 
 

13 



 
Bild 12 Påbörjad hitch knot för att sedan fortsätta med en enkel knut över mitten av resåret där snörena 
korsar varandra. 
 
När alla rader av resårer är snörade, hamras spikarna ner och snörena fästs på 
ramen för att minska risken att dom lossnar, samt klippt bort överflödiga bitar 
av snören.  
 
Därefter justeras eventuella resårer med hjälp av extra garn, se bild 13, För att 
räta på resårer som inte har kunnat regleras med befintliga snörningar.  
 

 
Bild 13 Ett resår behövde justeras vilket enklast åtgärdades med hjälp av en vaxad lina.  
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En annan justering som behövde göras var att lägga till en mellangarnsrad. Se 
bild 14. Vilket enkelt gjordes genom att borra och spika på ena sidan av 
mittenlisten på ryggens baksida för att sedan upprepa tidigare 
snörningsmoment.  
 

 
Bild 14 Mellangarnssnörning för att det inte skall bli ett så brett glapp mellan resåren och minska risken 
för en ojämn sittkomfort. 
 
Efter detta är resårhuset färdigsnörat och en enträning kan fästas över 
resårhuset. Därefter kommer den avsydda framkaten att sys fast i enträningen 
som i sin tur kommer att bära upp gråvadden som är den enda stoppningen, 
förutom en tunn fiberfill för att få ett slätare resultat, som kommer att 
användas. Det avslutas med en domestik, som handsys fast i framkanten.  
 

 
Bild 15 Färdigt resårhus.  
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2.2 Djuphäftning 
 
Detta moment börjar med att ta bort framryggstyget som lämnats kvar för att 
hålla ryggens stoppning på plats medans arbetet med resårhuset har pågått.  
 

 
Bild 16 Knappar och tyg tas bort för att kunna påbörja arbetet med djuphäftningen,  
 
Den befintliga stoppningen inspekteras för att avgöra ifall den går att 
återbruka. Då den fortfarande är i bra skick tas beslutet att återanvädna 
stoppningen som tidigare var planerat.  
 
Ett lager med gråvadd läggs till för att fylla ut och förbättra komforten. Hål 
samt rader klipps upp i gråvadden för att det nya tyget skall kunna lägga sig 
runt stoppningen som tänkt.  
 

 
Bild 17 Ett lager med gråvadd läggs över den befintliga stoppningen för att förbättra komforten och fylla 
ut så att den nya djuphäftningen faller fint. 
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Efter att ett lager med fiberfill lagts över gråvadden läggs soffan ner för att göra 
det lättare att djuphäfta. Då soffan är väldigt lätt i själva ramen går det bra att 
lyfta och lägga den ner vid behov.  
 
Innan det tänkta tyget klipps ut görs ett test med ett snarlikt tyg i spänst och 
tjocklek för att ge ett hum om hur det tänkta tyget kommer att bete sig på 
materialet.  
 

 
Bild 18 Djuphäftningstest med liknande tyg.  
 
Djuphäftning finns beskrivet i flera böcker, det som har används som hjälp 
under detta moment är The essential guide to upholstery samt Upholstery a 
complete course av David James   7

 
Efter testet klipps det tänkta tyget ut efter klippnotans mått. Därefter påbörjs 
djuphäftningen. Det man bör tänka på är att vecken på djuphäftningen riktas 
nedåt, på så vis så kommer inte smuts och damm att hamna synligt i vecken.  
 
För att underlätta djuphäftningsarbetet, på så vis att göra det lättare att ta upp 
och spänna om djuphäftningen, så används nålar samt bitar av korkmatta, 
vinkorkar är också ett alternativ som fungerar bra.  
 
Det enda ställe som det blev svårt med denna teknik var precis på mitten av 
soffan, där det istället fick sättas knappar direkt. Se bild 19. 

7 Upholstery a complete course, revised edition, David James. 
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Bild 19 Bitar av korkmatta används för att hålla nålarna på plats vid djuphäftningen  för att underlätta 
arbetet där det behövs justeras.  
 
Djuphäftningarna kan behöva justeras flera gånger för att få vecken att falla 
bra, samt få den spänning man önskar över tyget. När det blir dags att skarva 
så behövdes det en genomgång av lärarna inför detta moment.  
 

 
Bild 20 Efter justeringar, för att se till att tygets mönster är i linje samt att djuphäftningen ser bra ut, kan 
skarvningsmomentet påbörjas. 
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Skarvning av djuphäftning är inget som har gåtts igenom på utbildningen 
tidigare, därav förfrågan att lärarna visar detta moment. Momentet finns 
beskrivet i Uppholstery a complete course , men det är svårt att få grepp om 8

detta moment genom enbart text.  
 
Då detta moment var nytt gjordes det ett praktiskt test för att få grepp om 
tekniken innan det implementeras på soffan.  
 
 

 
Bild 21 Skarvning är ett moment man praktiskt bör öva på om man vill att resultatet skall bli bra. När 
man har fått känsla för tekniken så kommer det att falla sig naturligt efteråt när det väl har klickat hur 
man gör. 
 
 
Det som bör tänkas på när man skarvar är att man hellre klipper för lite än för 
mycket till att börja med. På så sätt så finns det utrymme att rätta till eventuella 
misstag man kan tänkas göra.  
 
I detta fall så skars testplattan till så att den hade samma djuphäftningsform 
som soffan, plattan används under övningsmomentet som syns på bild 21. Då 
denna soffa hade 2 knapprader blev det en kort skarv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Skarvning av djuphäftning, Upholstery a complete course, sid 180. 
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Det som syns på 
bilden till vänster, 
bild 22,  är hur 
skarvningen ser ut 
innan det andra tyget 
läggs över och 
skarvas. Tyget som 
kommer att ligga 
under skarven klipps 
upp så att det ligger 
platt mot stoppning.  
 
Tyget som kommer 
att ligga ovanför viks 
in för att det skall se 
ut som de resterande 
djuphäftningarna på 
soffan.  
 
Det som ses på bilden 
kommer i sin tur att 
upprepas på det 
andra tyget. Dvs att 

den övre skarven kommer att vikas in, och den undre kommer att klippas upp 
och döljas under det andra tyget.  
 
Tyget som går upp och ner ifrån diamantformen kommer att vikas och döljas 
omlott.  
 
Efter att ha fått känsla för tekniken så klipps skarvbiten ut. Skarvbiten började 
fästas utifrån armstödet och inåt, men detta var ett dåligt val då det då inte 
finns möjlighet att yttnyttja tyget fulla längd, vid eventuellt felklipp.  
 

 
Bild 23 Feltänk inför skarvning. Bästa alternativet är att börja från skarven och arbeta utåt. 
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Efter att ha lossat på djuphäftningen på skarvbiten så påbörjas uppklippen på 
mittentyget.  
 

 
Bild 24 Uppklipp inför skarvning.  
 
Efter uppklippen klipps det överflödiga tyget bort lite i taget för att se vad som 
blir bra.  
 

 
Bild 25 Överflödigt tyg klipps bort. 
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Därefter fortsätter man med skarvbiten, det blir logiskt i detta läge hur man 
kommer att klippa. Det är rekomenderat att sätta fast tyget med nålar först för 
att se hur det kommer att ligga. Vilket är lätt gjort med hjälp av 
korkplattsbitarna.  
 
Det går bra att använda en prim för att se till att tyget ligger rätt vid inviken 
eller uppklippen. När uppklippen gjorts och allt är färdignålat fortsätter man 
med djuphäftningen ut mot armstödet.  
 

 
Bild 26 Skaren skall smälta in med resten av djuphäftningen. Tyget som är valt till denna soffa är rätt 
förlåtande och gör att det lätt smälter in i mängden.  
 
Det som bör tänkas på är att man tar ett steg tillbaka och ser över hur tyget 
ligger, samt korrigerar det som behövs innan det krävs för stora bakåtsteg för 
att rätta till det som blivit fel.  
 
Under arbetet med denna soffa, och detta tyg, så fanns det vissa problem att få 
mönstret att se rakt ut. Men det var relativt lätta åtgärder som behövde göras. 
Det var till största delen den nedre delen, tyget under den nedersta knapparna, 
som hade en förmåga att se snett ut. Men det gick att åtgärda genom att lyfta 
upp tyget och rätta till det då det inte satt fast i något ännu.  
 
Efter att samtliga djuphäftningar har spänts upp så är det dags att fästa dem. 
Detta görs lättast med en persienlina, tygspill och en enkel tapetserarknut.  
 
Det går att använda en vanlig madrassnål för detta moment, för att spara tid 
och har bättre överblick så kan man använda två nålar.  
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BIld 27 För att kunna fästa djuphäftningen används två st madrassnålar och en persienlina för att dra 
igenom linan för att sedan fästa den med en tapetserarknut och tygspill. 
 
Med hjälp av tapetserarknuten går det att reglera hur hårt man spänner själva 
djuphäftningen. Detta går även att justera mer när själva knappen sätts på 
plats.  
 

 
Bild 28 Fasthållningsstygnet fästs med en tapetserarknut med en bit spilltyg eller domestik mellan ryggen 
och kuten.  
 
På vissa ställen kan det behövas fler än ett stygn, som på den här soffan, så 
behövdes det några extra stygn vid tex. skarven.  
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Efter att samtliga djuphäftningar har fästs, så kan knapparna börja sättas på 
plats. Det är samma princip som med stygnen, dock gjordes valet att dra 
igenom en tråd i taget, samt att persienlinan har bytts ut mot en vaxad lina för 
bättre grepp när det kommer till låsning av knutarna.  
 

 
Bild 29 Knapparnas lina dras igenom en i taget för att lättare kunna avgöra vart de kommer att hamna. Ett 
annat steg som är viktigt i detta läge är att ta några steg ifrån soffan för att avgöra om knapparna hamnar 
i en rak linje innan man knyter fast på baksidan.  
 
Knapparna dras igenon utan att knytas först för att se ifall de sitter på en bra 
höjd. Därefter används en spillbit tyg mellan ryggen och tapetserarknuten.  
 

 
Bild 30 Om man är nöjd med placeringen av knapparna kan man i detta läga välja att låsa knutarna. Detta 
görs genom att knyta två vanliga knutar vid varje tapetserarknut.  
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Det togs ett beslut att lämna knapparna olåsta efter att alla blivit placerade. 
Detta val gjordes för att kunna gå ifrån och komma dagen efter för att 
bedömma utifall knapparna fortfarande såg ut att ligga på en bra höjd.  
 
Framkanten kläddes på denna soffa innan knutarna låstes och tyget upp, samt 
nedtill av soffans rygg spänts upp och skjutit på plats. Att spänna tyget nedåt 
krävde viss teknik för att få det någorlunda rakt. Dock blir det mycket tyg på 
liten yta som  gör att det är svårt att få ett helt rakt utseende.  
 
Valet togs att efter flera försöka att lämna det för stunden och och övergå till 
plymåarbetet. Däremot så gjordes senare inga åtgärder av sträckningen av 
tyget då det var tillfredställande nog, samt att de få veck som blev kommer att 
döljas av plymåerna.  
 
 
 

 
Bild 31 Färdig djuphäftning.  
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2.3 Dunplymåsömnad 
 
Eftersom att de tidigare nämnda momenten höll sig inom tidsramen, även med 
vissa förseningar så togs beslut att plymåerna skulle göras om från grunden. 
Det vill säga, malla nytt och sy nya innerplymåer med kanaler. Detta moment 
har utförts med viss handledning av lärare på skolan, då det skrivna materialet 
inte är det lättaste att följa. Den bok som har används under detta moment är, 
Stoppa, klä om och renovera möbler, av Lise-lotte Boström. En bra bok som 
kan vara till hjälp när man har förståelse för grundtekniken. 
 
Det första steget blev att malla av sitsen på soffan. Detta gjordes med plast som 
spändes upp över sitsen och nålades fast. Därefter ritades formen av soffan av 
med tuschpenna 
 
När basformen har tagits fram rättas formerna till då det inte blir rakt när man 
ritar av en djuphäftad rygg. Därefter viks mallen dubbel för att kolla av och 
rätta till formerna där det behövs.  
 
När detta är gjort läggs det till 2 cm runt om mallen, på just denna soffa. Efter 
detta kapades mallen på mitten då plymåerna kommer att vara vändbara. Men 
då behövs det läggas till ytterligare 2 cm på den sidan som blivit kapad. Detta 
gjordes enklast genom att tejpa på en bredd med maskeringstejp och sedan 
måtta på den och kapa bort det överflödiga. 
 

 
Bild 32 Färdig mall som stäms av mot soffans rygg och framkant.  
 
När mallen är klar mallas den av på duntätväv/dunvar. 4 stycken totalt. I 
boken, Stoppa, klä om och renovera möbler , så nämns att den vaxade sidan 9

skall vara inåt.  

9 Stoppa, klä om och renovera möbler, av Lise-lotte Boström, Dunplymå till pall, sid 53. 
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Dock så gick det inte att avgöra om den väv som användes hade en specifikt 
vaxad sida, så efter samtal med lärare så gjorde antagandet att det inte spelade 
någon roll vilken sida som var vänd inåt.  
 

 
Bild 33 Efter att ha mallat av mallen används den utklippta dunvaren som mall, då den är stabilare än 
plastmallen. 
 
Efter att ha använt mallen för att malla ut en av bitarna klipps den biten ut och 
används senare som mall, då dunvaren är stabilare än mallen. Efter att alla 
bitar har måttats, klipps kanbotten ut som kommer att behöva skarvas.  
 

 
Bild 34 Efter instruktion av lärare så görs markeringar på insidan av varje platta där innerväggarna 
kommer att sys fast.  
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Kantbotten skarvas, för att sedan sys på den undre plattan med 1cm sömsmån. 
Skarvarna läggs på plymåns vardera kortsida. Efter att kantbotten är på plats 
måttas markeringarna på insidan av plymån, för att sedan rita ut en mall för de 
inre väggarna som behöver ha en lätt rundning då man strävar efter att ge 
plymån ett lätt rundat intryck. Det är också till för att ge mer utrymme för extra 
stoppning för en bättre sittkomfort. 
 
Efter att mallen är klar mallas den av för att sedan klippa ut innerväggarna. För 
att underlätta att sy på den övre plattan så markeras sömsmånen på väggen.  
 

 
Bild 35 Sömnad av inervägg mot den undre plattan. Då dunvaren är rätt tunn så går det bra att använda 
en enkelmatad symaskin. Sömsmånsmarkeringarna går upp på kantbotten för att underlätta sömnaden. 
 
Det är bra att börja med att sy längden först för att sedan sy ihop väggen med 
kantbotten efter raksträckan. Därefter vänder man på plymån och syr ihop den 
andra kantbotten med väggen.  
 
Efter att samtliga väggar har sytts på plats så är det dags att sy ihop den övre 
plattan med väggarna. Samma princip som när väggen syddes ihop med den 
undre plattan.  
 
När det är dags att sy ihop den övre plattan med kantbotten gjordes valet att 
använda tygklämmor, istället för att nåla, för att hålla plattan på plats under 
sömnaden. Tygklämmor är ett bra val när man arbetar med dunvar, då man 
vill undvika att nåla i för att minska risken att dunet ska tränga sig igenom 
materialet.  
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Bild 36 Tygklämmor används för att hålla plattan på plats.  
 
När den övre plattan sys på plats syr man inte ihop den helt utan lämnar ena 
sidan öppen för att kunna fylla den med dun.  
 
Därefter mallas två till plattor ut, men det läggs till 1 cm run hela plattan då 
den behöver vara något större för att få det bulliga uttrycket man vill åt på en 
dunplymå. Detta blir locket till plymån. Det läggs till för att få en bra finish 
samt bra sittkomfort på plymån när den fylls med dun.  
 

 
Bild 37 När locket nyps fast så kommer man att behöva göra veck i plymåns hörn, då locket är större än 
plymån. Sömnsmånen viks in för att sedan sys på plats med en madrasssöm. 
 

 
 

29 



När locket har sytts på är det dags att förbereda inför att stoppa plymåerna. 
Det är rekommenderat att använda en våg under detta moment, då det är bra 
att veta att varje kanal har lika mycket dun. Valet är taget sedan tidigare att 
återanvända dunet från de gamla plymåerna.  
 

 
Bild 38 Förberedelse inför att fylla de nysydda plymåerna. Det rekomenderas att använda en mask vid 
detta moment då det är ett väldigt dammigt arbete.  
 
Momentet utförs parallellt mellan de två plymåerna för att få en så jämn 
fördelning av dunet som möjligt.  
 

 
Bild 39 Dunet var blandat med strimlad polyeter vilket gör att plymåerna inte sjunker ihop som rena 
dunplymåer gör.  
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Tygklämmorna kommer till användning under detta moment för att nypa 
öppningarna för dunet när kanalerna har fyllts upp. När alla kanaler fyllts så 
stoppas locket.  
 
De gamla plymåerna hade en fiberfill sydd på vardera platta för att hålla dunet 
inne i plymån. Fiberfillen från den ena plymån användes för att stoppa locket 
på de båda nya plymåerna, men locket stoppades även med dunblandningen 
för att fylla ut den till den önskade vikten.  
 

 
Bild 40 Fiberfillen från den gamla plymån  klipps ut efter den nya plymån och stpppas sedan in under 
locket på de nya plymåerna.  
 
Efter att plymåerna är stoppade så prövas de ut i soffan för att känna av 
komforten.  
 

 
Bild 41 Efter att ha suttit på de nya plymåerna stoppas hörnen ut lite mer, samt att det läggs till lite extra 
dun under locket.  
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Efter att ha stoppat plymåerna till den önskade fastheten sys öppningarna ihop 
med en madrasssöm.  
 

 
Bild 42 Om det finns för mycket material när öppningen skall sys ihop så går det bra att göra veck för att 
få ett så bra resultat som möjligt.  
 
Efter att öppningen sytts ihop så är det bra att syna sömmen så att materialet 
inte rört sig så att det lämnats några glipor i sömmen. Om så är fallet är det 
bara att sy över glipan en extra gång.  
 
När plymåerna är klara så sys överdragen. Dom görs mindre för att fylla ut 
överdragen på ett tilltalande sätt. Ett par tester sys för att se hur innerplymån 
fyller ut överdraget. Det konstateras att hörnen mot armstöden inte fyller ut på 
ett bra sätt. Ett par extra hörn mallas av den befintliga mallen och sys ihop för 
att sedan stoppas med bollfibrer och sedan handsys på plats.  
 

 
Bild 43 Extra hörn som stoppas med bollfibrer för att få en fastare form. 
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Efter att hörnen justeras så sys plymåerna i det tänkta tyget. 
 

 
Bild 44 Plymåsömnad.  
 
Efte att plymåöverdragen är färdigsydda stoppas den inre plymån in i överdraget och 
tvingas ut i alla hörn. Detta kan kräva rätt hårda tag.  
 

 
Bild 45 Färdiga plymåer. De har bättre passform, de följer soffans framkant samt har en bättre sitthöjd.  
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3 Resultat  
 
“Hur kommer dessa metoder att utmana mig?” 
Metoderna är antingen, för mig, helt nya eller moment som jag endast utfört på 
liten skala. Det är inte alltid det går att ta till sig den informationen som finns 
nedskriven, då möbeltapetsering är ett yrke som kräver praktisk träning och 
handledning för att lära sig.  
 
Resårsnörningen blev en utmaning då den engelska litteraturen jag har gått 
igenom inte använder sig av samma snörningsteknik som vi i sverige använder 
oss av. Den engelska litteraturen visar på snörningar med endast ett snöre över 
resåren, och de instruktionern som getts under utbildningen har alltid handlat 
om dubbla snören över en rad med resårer. Dessutom har jag endast snörat ett 
resårhus tidigare, en epa-snörning som utfördes under första året på 
utbildningen. Det är ingenting jag har färskt i minnet, och de kompendiet vi 
fick tillhörande den kursen är något undermåligt och har väldigt lite om själva 
epa-snörningen. Det är ett bevis på att det finns bristande material och att det 
är ett yrke som behöver kompletteras litteraturmässigt men också behovet av 
lärare och handledare som kan visa teknikerna. Men med lite uppfräschning av 
tekniken från lärare så gick snörningsmomentet över förväntan. Dock krävdes 
det en hel del förberedelser för att kunna få ner resårerna till den önskade 
höjden, vilket är något som kräver bra teknik för att kunna utföra det utan att 
lägga för stor press på händerna.  
 
Djuphäftningsmomentet var en utmaning då det är på en mycket större skala, 
med rundningar i ryggen samt gammal stoppning gör att jag var tvungen att 
arbeta utefter det som någon tidigare gjort. Samt att djuphäftningen skulle 
skarvas, vilket är ett moment som inte gåtts igenom på skolan. Efter att ha 
förbättrat stoppningen i den mån som gick, övade jag med ett snarlikt tyg först 
för att få kännslan för tekniken igen. Det var ingenting jag aktivt kollade upp, 
utan mer gick efter minnet i det läget. Det är ett moment som sitter i händerna, 
det är ett moment man måste öva på för att få grepp om. Samma med själva 
skarvningen som jag fick visad för mig hur det skulle gå till, jag tittade i boken, 
Upholstery a complete course, och där finns det en bild på hur en skarvning 
kan se ut, dock så ville jag inte ge mig på att prova det på egen hand utan att 
veta hur jag skulle gå till väga.  
 
Skarvningen övade jag på innan jag utförde den på soffan. Det var ett moment 
som krävde övning, men efter ett par försök så blev det logiskt hur det gick till, 
men det är ingenting jag personligen skulle kunna ta till mig genom text och en 
ritning.  
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Dunplymåsömnaden var ett helt nytt moment för min del. Det skriftliga 
material som fanns på skolan var svårförstådd och det lilla jag hittade i boken, 
Stoppa, klä om och renovera möbeln, var bättre men ändå inte tillräckligt för 
mig att ta till mig informationen på ett sånt sätt att det gick att överföra till det 
jag skulle göra. Här blev läraren en viktig del i momentet, som förklarade 
varför vissa steg behövdes samt att andra rationaliseras bort för att spara tid 
och material. Det var fortfarande en utmaning att föra över den muntliga 
informationen till de steg som skulle tas, men själva sömnaden gick över 
förväntan. Det gick bra att utföra själva sömnaden, men sömnad är något jag 
har övat på under åren på utbildningen, så den biten gick att utföra utan 
handledning.  
 
Nästa utmaning blev själva stoppningsmomentet av plymåerna. Det krävdes 
planering, som inte finns beskrivet i någon bok som jag tittat i, hur man bäst 
går tillväga under det momentet. Här var även informationen från läraren 
mycket värdefull, bara vad som kan vara bra att tänka på innan momentet 
påbörjas, så som vågen och att arbeta paralellt med plymåerna. Sedan vid 
själva stoppningen så föll det ganska naturligt i känslan när det var tillräckligt 
med dun i plymåerna. Det finns ingen tabell för det, utan man får gå på 
kännsla och komfort. Jag behövde bara fylla ut vissa hörn med mer dun, men 
annars så var det första försöket mycket bra. När det kom till madrasssömmen 
på plymåerna så var det en rent utrymmesmessigt en utmaning då plymåerna 
är väldigt otympliga när dom väl är fyllda. Men även detta moment gick över 
förväntan.  
 
“Vilka specifika val har tagits under arbetets gång?” 
Vid resårsnörningen valde jag att gå efter måtten på de tillhörande fåtöljerna 
som utgångsläge, vilket innebar att jag skulle spänna ner resårerna 2 cm. För 
att kunna göra det så valde jag att sätta dit märlor för att kunna göra det.  
För att kunna göra det valde jag att ta bort alla resåren som redan var fästa i 
sadelgjorden, detta för att underlätta ditt sättningen av märlorna.  
 
Ett annat val som gjordes var att lägga till en rad mellangarn där det tidigare 
inte hade varit något. Detta val gjordes i samråda med lärare, då det inte var 
något som jag ens hade lagt märke till. 
 
Vid djuphäftningen har många små val gjort. Dels att lossa på redan 
färdigknutna knappar för att dom inte har varit i linje med de andra. Sedan att 
praktiskt öva på skarvnings momentet innan det utförs på soffan.  
Ett annat val som gjordes var att lämna ryggen öppen och sedan fortsätta med 
andra moment så att det har funnits möjlighet att gå tillbaka och rätta till 
eventuella skavanker som inte setts under arbetets gång.  
 
Vid dunplymåsömnaden togs beslutet att helt göra om dem, istället för att bara 
rätta till höjden på de befintliga innerplymåerna. Detta val gjordes då det fanns 
tillräckligt med tid att utföra detta moment.  
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Jag gjorde även valet att återanvända stoppningen samt att återanvända 
fiberfillen som var påsydd på den gamla plymåns övre och undre platta. Efter 
att ha slutfört plymåerna utifrån grundtaken så ansåg jag att hörnen mot 
armstöden inte hade en bra form. Vilket gjorde att jag valde att göra ett extra 
hörn som sedan syddes över det befintliga hörnet samt fyllde ut det med 
bollfibrer.  

4 Diskussion och reflektion 
Mitt mål med detta arbete var att förbättra mina kunskaper och färdigheter 
inom dessa moment som tidigare beskrivit i uppsatsen. Jag har lärt mig väldigt 
mycket under detta arbete, jag har provat på moment som jag tidigare inte har 
utfört och kommit fram till ett bra resultat.  
 
Det jag också kom fram till att jag inte kände att momenten var svåra, utan mer 
att när jag stötte på problem att dom blev bökiga att hantera. Vilket var något 
frustrerande, men inget som inte gick att ta mig förbi.  
 
Något jag var tvungen att tänka på under detta arbete var hur jag la upp min 
arbetstid, då jag vet mina begränsningar när det kommer till vad jag orkar 
under en dag så valde jag att lyssna på min kropp. Jag stannade inte längre än 
vad jag orkade, samt att jag började arbetsdagarna lite senare än vad andra 
gjorde. Samt att jag inte la allt för mycket vikt på hur mycket tid som var kvar 
på projektet. Jag tänkte istället på vilka moment som var kvar och checkade av 
på det sättet för att minska stressen. Det var något som fungerade väldigt bra 
för mig, och gjorde att jag kunde hålla ett jämnt tempo och inte vara på skolan 
och arbeta med möbeln varje helg.  
 
Jag känner att jag har uppnått målet jag satter för mig själv. Alla moment har 
inte gått felfritt, men det har gjort att jag kommer att tänka mig för när jag gör 
något snarlikt i framtiden.  
 
Det känns också som att det saknas material för vissa moment, i alla fall på 
svenska. Mycket av litteraturen som kan vara värd att användas är på engelska, 
vilket inte är ett problem språkmässigt för min del, problemet är att metoderna 
inte alltid utförs på samma sätt. Som tex resårsnörningen som nämnts tidigare. 
Den visas bara med ett snöre, medans vi i sverige använder två snören. Det får 
mig att fundera på ifall vi överarbetar vårt snörningsarbete inom 
tapetseringen? Det är svårt att dra en stark slutsats, men det som jag kan säga 
är att både soffan och fåtöljerna var endast snörade med ett snöre åt vardera 
håll och det har inte försämrat sittkomforten i fåtöljerna.  
 
Är det något vi kan rationalisera bort i framtiden? Det beror säkert på hur 
länge vi vill att ett resårhus ska hålla, men rent tidsmässigt så kanske det kan 
vara värt att tänka på? 
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