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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om processen att snöra, stoppa och klä Carl Malmstens 

fåtölj ”Solo”. Den handlar om de vägval som tapetserar ställs inför i sin vardag 

gällande design och funktion. 

 

Uppsatsen består främst av en djupgående beskrivning som redogör för 

arbetsgångens process med syftet att förstå varför vissa val görs och hur de 

påverkar de kommande momenten. Det är en traditionell stoppning det 

handlar om och ett mindre experiment med materialmattor beskrivs. 

Avslutningsvis behandlas ämnet i en resultatdel samt en diskussions- och 

reflektionsdel. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag sitter hemma i köket i denna Malmstensmöbel jag tycker så mycket om. 

Den är bekväm och iögonfallande men inte särskilt hel. När jag sitter i den 

gapar det stora hål på vardera sidan vid armstöden och på yttersidorna har 

förra ägarens katt gått loss. Här finns saker att förbättra och spännande vore 

det att få titta inuti en möbel från OH Sjögren, som sägs ska göra så ordentliga 

stommar. Jag tar beslutet att ta mig an denna Solo av Carl Malmsten.  

 

Väl inne på verkstaden håller jag som bäst på med rivningsarbetet då jag 

finner en tumstock och en leksaksmus i armstödens svålhål – bevis och 

förklaring till för varför fåtöljen görs om. Jag lägger även märke till andra 

problem jag vill förbättra och lägger till även dem på min kravlista.  

1.2 Problemformulering 

Kravspecifikation: 

 Behålla en mjuk känsla på sits 

 ”Täta” svålhålen 

 Behålla fåtöljens formspråk men anpassa dess funktion efter önskemål 

 

Jag ser att den här typen av projekt är värdefullt då det är något som 

tapetserare möter dagligen i sin verkstad. När jag river fåtöljen märker jag att 

stoppningskakan som består av celocrin och tagel är nästan fyra cm tjockare än 

vad litteraturen och undervisningen säger att den ska vara. Det i kombination 

med att jag hade en kravlista från start gjorde att jag började undra över varför 

originalstoppningen såg ut som den gjorde. Här ställs jag inför det första valet; 

ska jag välja litteraturen eller det jag fått reda på av originalstoppningen? En 

tapetserare har inte alltid tid att söka fakta om alla möbler de får in och beslut 

måste fattas för att verksamheten ska gå framåt. Så, vilken väg väljer man? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att diskutera problematiken med att litteraturen 

ibland säger en sak och designmöbeln en annan.  

 

 Genomföra renovering av en Malmstensmöbel genom att tillämpa 

hantverket 

 Varför behöver vissa förändringar göras i stoppningsarbetet? 

- Vilka är de? 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete handlar främst om fåtöljens sits och att uppfylla den ursprungliga 

kravlistan. Armstöd och rygg kommer att nämnas kortfattat. Fokus ligger på 

stoppningsarbetet då möbelns utseende inte ska förändras. 

1.5 Metod 

Litteraturstudie 

I skolans bibliotek har jag sökt litteratur som består av måttbestämmelser, 

tekniker samt fakta. I dessa böcker har jag funnit råd gällande framkantens 

höjd från golvet samt för att tillämpa olika tekniker under snörning av 

resårerna. 

 

 Sittmöblers mått 

 Möbelstoppning som hantverk 

 Produktblad från Malmstensstiftelsen 

 Upholstery – tips & hints 

 

Tillämpat hantverk 

Hantverket jag har tillämpat är av traditionell karaktär i den mening att den 

utförs på en traditionell stoppning. Jag har däremot använt mig av mer 

moderna verktyg och maskiner för att uppnå mina resultat på bästa samt 

skonsammaste vis. 

 

Studie av originalmaterial 

Under rivningsarbetet av fåtöljen dokumenterade jag inför kommande arbete 

samt uppförde en kravlista på funktioner jag ville förbättra/förändra. 

 

Dagbok 

För att förstå hantverket och problemen en ställs inför samt deras lösningar har 

jag varje dag antecknat vad som gjorts med för- och nackdelar för att 

omvandla processen till befintlig kunskap. 
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1.6 Befintlig kunskap 

 Sittmöblers mått 

Denna bok beskriver mått för olika kategorier av sittmöbler, deras sitthöjd, 

ryggstödvinkel etc. Jag har använt denna bok att jämföra originalmöbelns mått 

mot. 

 

 Möbelstoppning som hantverk 

Den här boken beskriver tekniker för stoppningsarbeten i traditionell stil. Det 

är en, för tapetserare, uppskattad bok som många tar till för att påminna sig 

om tekniker, sömnad, momentordning etc. Jag har använt mig av boken under 

snörningen av resårer, för att mot den jämföra det jag gjort i praktiken. En kan 

betrakta boken som ett facit men eftersom ingen möbel är den andra lik, 

detsamma gäller resårer, så har jag betraktat boken som en rekommendation. 

 

 Produktblad från Malmstensstiftelsen 

Efter förfrågan mailades dessa dokument till mig ifrån Malmstensstiftelsen. De 

innehåller de originalmått Malmsten bestämt för just denna möbel samt annat 

innehåll som tex tygmängd eller prissättning. Jag ville få denna information då 

jag undrade över måtten på sitsen när jag slog av möbeln. 

 

 Upholstery – tips & hints 

Denna bok innehåller åtskilliga tips på tekniker för moment som är mindre 

vanliga inom tapetsering eller som förekommer i omgångar beroende på 

nuvarande mode. Jag har sökt information om pusktillverkning i denna bok. 

1.7 Begreppsförklaring (ev.) 

 Kakan/stoppningskakan – en del av möbelns stoppning som består av 

celocrine, väv, tagel, vadd samt domestik. 

 Avslagning – förloppet där man river av tyg samt stoppning från mö-

beln. 

 Reds – teknik för att arbeta ut luften ur ett material så att det blir kom-

pakt och fast. 

 Keder – en dekorativ list, sydd i det tygval som används. 

 Svålhål – öppning mellan sits och armstöd. 
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2 Undersökning samt genomförande 

2.1 Fåtöljen Solo 

Fåtöljen Solo är formgiven av Carl Malmsten 1966 och kommer i två utföran-

den, den första, som i detta exempel, är endast med handsnörad sits med 

resårkant medan den andra även har vändbar dunplymå ovanpå resårsitsen. 

Den totala höjden är 101 cm och sittdjupet är 55 cm (Sjögren Stoppmöbler 

1970). 
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2.2 Avslagning/dokumentation 

Under avslagningen av fåtöljen dokumenteras eventuella övergångar, sömmar, 

veck osv. Noteringar om mått kan förekomma ifall de skulle komma att 

behövas i senare skede. Man ser även över skicket av möbelns trästomme. Här 

mättes tenens höjd till 36 cm medan litteraturen säger att den ska ligga på 37 

cm och 3 cm under den slutliga framkanten. Stoppningskakans bredd 

noterades vara närmare 7 cm då den egentligen ska vara mellan 3-4 cm tjock 

(Stenberg 1988). 
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2.3 Träarbete 

På många Malmstensmöbler är det dåligt med utrymme att spika sadelgjord 

på vid bakbenen. Eftersom ytterligare en rad med sadelgjord lagts till så 

justerades även ytan att spika på. Två klossar sågades till och skruvades fast 

vid vartdera bakbenet. För att ge resårerna fritt spelrum höggs spår för dem ut 

med stämjärn. 
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2.4 Spika sadelgjord 

Sadelgjorden spikades först med klammer 16mm då träet var mjukt och det är 

av största vikt att sadelgjordarna sitter då sitsens hela tyngd kommer att vila 

på dem. Sedan dubbelviks änden som i sin tur spikas med 30mm 

sadelgordsspik. 

Gamla markeringar fanns för sadelgjordarnas placering men nya gjordes 

eftersom det kompletterats med en till rad av sadelgjord. Detta gjordes för att 

resårerna i nästa steg inte skulle hamna för långt ifrån varandra. 
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2.5 Resårer 

Tidigare var resårerna placerade 4*4 men bedömningen gjordes att de stod för 

glest isär så en extra rad lades till i djupled så det nu är 5*4. Resårerna placeras 

ut för att anpassas till varandra samt för att bestämma grunden till sitsens 

form. Resårerna ska inte gå emot varandra och utåt sidorna får de en något lätt 

lutning utåt, mittenresårerna är ställda så att de ska snöras raka. I boken 

Möbelstoppning som hantverk skriver Bernt Stenberg (1988) att resårerna ska 

snöras ner till tre cm nedanför möbelns stopplist och att detta bör vara ca 1/3 

av resårens egen höjd. Bedömningen som gjorts är att sitsen då blir för hård. 

Istället har resårer med en mindre i ringantal valts och snöras ned endast ¼ av 

sin egen höjd, vilket fortfarande resulterar i att resåren är snörad till tre cm 

under stopplisten men belastningen inte är densamma på den. 
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2.6 Linneväv 

Ovanpå resårerna sys en linneväv fast, i detta fall en 510g/m-väv som är mjuk 

och formbar. Väven ska inte belasta resårerna utan fungera som ett stopp för 

övrigt material från att trilla ned. Efter att den sytts fast i resårerna spikas den 

runtom hela sitsen i träsargen. 

Medan det fortfarande finns plats förbereds här en mall över ryggens stopplist, 

denna mall kommer att användas för senare sömnad (se 2.16). 
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2.7 Grundstoppning celocrinmatta 

Valet stod mellan att använda löst material eller materialmatta samt celocrin 

eller kroll. För en mindre undersöknings skull valdes materialmatta till 

grundstoppningen. Celocrin består av fibrer från kokosnötens skal medan kroll 

är fibrer från palmblad. Celocrinets egenskaper jämfört med krollets passar 

bättre i detta avseende då krollet är mer hårt och vasst att jobba med. I detta 

fall vill man uppnå en så hög komfort som möjligt och celocrinets fina fibrer 

och mjuka följsamhet passar därför bra. Mattan består av celocrin som är 

nålat/sytt på en gles juteväv. Det är 2 kg Celocrin per m² och bredden är 115 

cm. Den säljs på helrulle med 10 meter (Nevotex, 2018). 

Två lager av celocrinmatta användes samt kompletterat med löst celocrin där 

behovet fanns. Mattorna lades räta mot räta för att kunna utnyttja entrännigen 

som materialet är fastsytt i (Landesschau Rheinland-Pfalz – SWR 2018, 17:22). 

Mattorna har en trådraka som utnyttjades genom att lägga mattorna i vardera 

riktningen för att få en jämnare yta i slutändan. Det första lagret klipptes efter 

formen på tenen medan det andra hade ett övermått på ca 10cm. Det övre 

lagrets övermått viks sedan runt det undre vilket bidrar till en kant med 

dubbelt så mycket material än i övriga delen av sitsen. Till skillnad från om 

man använt löst material där man istället arbetar fram material med en prim, 

finns materialet nu på plats från början och ligger också still. Fördelen med 

mattorna är att det lättare blir en jämn framkant som dessutom är hårt packad 

med material.  
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2.8 Sy av kant 

Framkanten sys av tre gånger för att få den eftersträvade formen och 

hårdheten. Framkanten ska gå 1cm utanför träsargen (Stenberg 1988). På de 

andra tre sidorna behövs endast två avsyningar. Vid en avsyning bestämmer 

man var materialet ska vara genom att sy igenom stoppningen och fästa varje 

stygn med en knut. Det man vill åstadkomma är en fast kant som håller för 

trycket från kommande användning av möbeln. 
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2.9 Reda tagel 

Ovanpå celocrinmattorna sys en kompletterande bit tagelmatta fast vid 

framkant. Sedan reds löst tagel på som fästs i de redan sydda 

fastredningsstygnen. Taglet ska fylla ut sitsen så att den blir jämn igen från att 

ha blivit ojämn från avsyningarna. Det är viktigt att taglet reds ordentligt för 

att fungera som en dämpande yta när man sätter sig samt för att i kommande 

steg kunna spänna domestik och tyg ordentligt. 
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2.10 Gråvadd + Domestik 

Ovanpå taglet läggs ett lager gråvadd för att hindra taglet från att krypa upp 

igenom tyget. Vadden fasas av i framkant så att den just smiter över den första 

delen av dess runda form. Därefter sys domestiken fast för att hålla allt på 

plats. Viktigt är att domestiken är ordentligt sträckt så att den inte påverkar det 

slutliga tyget.  
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2.11 Tyget 

Tygvalet är ett klassiskt Malmstenstyg som kommer från Svenssons tyger. De 

har producerat Carl Malmstens tyger sedan 5o-talet, till en början var de 

handvävda men övergick sedan till maskinvävning. Sedan några år tillbaka 

har produktionen av Malmstenstyger upphört. Tyget till denna Solo-fåtölj 

heter Grön Yngve och är ett randigt tyg i olika gröna nyanser som harmonise-

rar tillsammans med ett minimalt inslag av brun tråd. Med majoriteten ull och, 

av glansen att döma, någon procent lin så har tyget bra egenskaper för ett 

möbeltyg.  

De delar som behövts för fåtöljen är följande: 

 i.arm * 2 (innerarm) 

 kb (kantbotten) 

 i.rygg (innerrygg) 

 y.arm * 2 (ytterarm) 

 y.rygg (ytterrygg) 

 sits 

 keder 

 

  



15 

 

2.12 Bestäm kederplacering 

Nu är stoppningen färdig och själva klädnadsarbetet kan startas. För att avgöra 

var kedern ska ligga i det slutliga skedet nålas den nu upp så att man kan 

bestämma dess läge. Kedern få inte hamna för högt upp på sitsen men inte 

heller för långt ned från den. Det finns inget mått utan det gäller att gå på 

synen och ens känsla för form. När kederns läge är bestämt kan man där göra 

markeringar på domestiken. Man eftersträvar att kantbottnen ska vara trådrak 

så långt det är möjligt och eftersom att den ska svepa över en svängd form blir 

den slutliga formen en ledsen mun. 
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2.13 Sömnad av sits 

Tyget till sitsen (plattan) placeras på plats och utifrån kedermarkeringarna på 

domestiken markeras på plattan var sömmen ska ligga. Detta ritas på tyget 

men klipps inte förrän tyget är av från sitsen och ligger på en platt yta. I det 

här fallet används 1cm sömsmån. För att tyget ska ligga fint i hörnen på sitsen 

måste plattans tyg samlas ihop på en mindre yta medan kedern sträcks något. 

Innan man plockar av det uppsträckta plattantyget så görs markeringar på 

hörnen, två på vardera, vilka emellan det mäts och det måttet ska sedan gälla 

när plattan sys ihop med kedern. Detta kommer att innebära att plattans tyg 

samlas ihop något i hörnen vid sömnaden och när det sedan placeras på sitsen 

så formas det efter den mjuka böjning som stoppningen i sitsen åstadkommit. 

Kantbottnen klipps med övermått och sträcks på plats på fåtöljen innan man 

markerar efter kederns markeringar på domestiken. Kedern och plattan har 

sytts ihop från centrum och utåt medan kantbottnen sys på från en sida till den 

andra.  
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2.14 Fäst sittstyg 

För att fästa den färdiga sömnaden börjar man med att sy fast kedern på sitsen 

mha kaststygn. Sedan häftar man upp resterande delar, plattan och 

kantbottnen, såsom de ska vara sträckta och placerade i slutet. Sedan sys 

plattan fast med kråksparkar i stoppningskakan, på sidorna samt baktill. När 

de är på plats kan man släppa på klamrarna och tyget ska fortfarande vara 

sträckt. Kantbottnen spikas fram till hörnstolparna där ett uppklipp måste till 

för att få sträckning runt dem. I Sittmöblers mått (Berglund 2004) är den 

generella höjden för en framkant 42 cm, genom att sträcka kantbotten 

ordentligt justerades framkanten ned 1 cm till 42 cm.  
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2.15 Rimpa 

Rimpan är uppbyggd av ryggpapp, fiberfill samt tyg. Pappens form bestäms 

genom att häfta en pappremsa med övermått på själva fåtöljen, rita av dess 

form nedtill, ta av pappen och mät och markera så att pappremsan blir (som i 

detta fall) 4cm bred. När formen är utskuren ska du ha formen av en ledsen 

mun där ändarna går nedåt. Denna syr du sedan förvänt ihop med tyget och 

fiberfillen som båda hänger ihop. Man vill kunna spika fast rimpan så långt 

upp på pappen som möjligt för att undvika att den buktar ut från fåtöljen. 
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2.16 Sömnad av i.rygg 

För att fastställa höjden och bredden för delarna gjordes en markering på 

fåtöljen för att ha funktionen som ett fast mått. Därefter användes den gamla 

ryggen (röd) som mall där en sida kopierades till de bägge nya, med 

markeringar för sömnad samt det fasta måttet på fåtöljen var det enbart smärre 

justeringar (blå) som behövdes för att få det att passa vid böjen mellan rygg 

och armlän. Längst ned syddes en s.k. krage (2.6) fast för att tyget skulle kunna 

sträckas ut åt alla håll under stopplisten. 
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2.17 Placera i.rygg 

Utifrån det fast måttet på fåtöljens stomme häftas tyget upp. Sedan på ryggens 

centrum följt av längst fram på armlänen. Detta för att ha fixerat tyget lodrätt 

såsom vågrätt. Sedan sträcks tyget utefter fåtöljens form, hårt och spänt över 

armlänen och över ryggen så att det just svävar i luften från ryggens skålade 

form. Här får det inte översträckas. 
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2.18 Puskor 

Puskor är en slags knappar (James 2001, 150) gjorda av tråd från tyget som 

tillverkades mha en gaffel. 13st puskor placerades på ryggen och hjälpte 

därmed till att sträcka tyget en sista bit så att det ligger slätt mot ryggens 

skålade form. Därefter kan man göra de uppklipp som behövs för att tyget ska 

smita åt ryggens kurviga former. 
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2.19 Veck 

Uppepå ryggen på vardera sidan läggs tre veck för att få ihop allt tyg. Dessa 

veck ska ligga så långt bakåt som möjligt men kommer alltid att synas en 

aning. 

Frampå armlänen ligger fyra veck på vardera armlän varav det fjärde ligger på 

yttersidan och relativt långt ned. Vecken ska följa samma håll samt vara av 

samma storlek. 
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2.20 Spika keder på y.rygg 

En lång keder sys som ska spikas från undersida armlän, upp över baksida 

rygg tills det når det andra armlänets undersida. Kedern hålls sträckt men 

viktigt är att den ligger ned mot ryggen och inte ”står” upp pga 

översträcktning. 
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2.21 Smygsömnad av y.rygg 

Stygnen ska vara ca 5mm stora och man börjar från centrum och syr ned åt 

vardera håll, igenom bakryggstyget, kedern samt innerryggens tyg. Framtill 

under armlänen göms kedern bakom yttertyget. 
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2.22 Autensitetsmärkning 

Slutligen spikas underspänningen som består av linneväv med 670-klammrar 

för ett prydligt uttryck. Tills sist spikas två brickor på undersidan som visar på 

vem som är formgivaren samt var möbeln producerats. I detta fall är Carl 

Malmsten formgivare och fåtöljen är producerad av OH Sjögren i Tranås. 
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3 Resultat 
 Varför behöver vissa förändringar göras i stoppningsarbetet? 

 

Alla mått togs ut i början och de stämde dåligt med vad litteraturen samt 

undervisningen säger. Det är ett val som måste göras i detta skede vilken väg 

man ska gå. Den ursprungliga formen och komforten eftersträvades men pga 

den ursprungliga kravlistan fanns det saker att förändra. Får man sitsen 

stadigare blir det lättare att täppa till ”svålhålen” men den får samtidigt inte 

bli för hård. Här skedde en modifikation av litteraturen, istället tillämpades en 

metod som rekommenderats i verbal form men ifrån många yrkesverksamma 

inom branschen; ta mindre resårer som inte behöver snöras ned lika långt som 

till 1/3. Detta bidrar till en stabil sits men med mera svikt i höjdled. 

Pga det denna gång finns en rad till med resårer var målet att uppnå stabilitet 

och nå ut närmare mot sidornas stopplister. Den extra raden bidrog till att 

modifikationer fick göras på stommen för att kunna spika fast all sadelgjord 

samt ge alla resårerna fritt spelrum när de belastas. De klossar som skruvades 

fast underlättade för att spika fast sadelgjorden men innebar arbete med att få 

dem i rätt form för resårerna. Ett arbete som i sig inte resulterade i någon form 

av tidssparande men funktionsmässigt gjorde det nytta.  

 

Celocrinmattan var ett första försök och experiment gällande att vända den 

andra mattbiten uppochned. Inspirationen kom från en tysk tapetserare som 

demonstrerat detta i en video. Även det att lägga mattorna i olika riktningar 

var ett experiment som resulterade i en jämn yta men det övre lagret skulle ha 

legat i den andra riktningen med sömmarna längs med framkanten. Nu går 

några sömmar över framkant vilket inte gick att dölja med gråvadd och 

fiberfill. Vid avsyningen kröp mattorna något bakåt och det syddes några extra 

stygn för att få den på rätt plats igen. Troligen var den första mattan för liten 

och man hade tjänat på att lägga till 2-3 cm övermått på den. 

 

I överstoppningen användes löst material men pga den stadiga framkanten 

som blev av celocrinemattorna fanns det mycket att fylla upp bakom den. Där 

gjordes därför en kombination mellan tagelmatta och löst tagel där mattan 

agerade som en kompakt grund att fortsätta reda på. 

 

För att lyckas rädda upp yttersidorna och täppa igen svålhålen blev 

stoppningskakan 4 cm tjock och därmed blev sitsens framkant ca 1cm högre än 

vad som ska vara (42cm). Det gick att åtgärda genom att sträcka ned 

kantbotten på sitstyget lite extra innan det spikades, då tvingades framkanten 

ned det sista som behövdes. Hade denna lösning inte fungerat hade man i 

slutet av klädningsarbetet kunnat såga av bakbenen 0,5cm. 
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4 Diskussion och reflektion 
Hela den här processen att klä om denna fåtölj har varit en lärorik resa. Efter 

att till en början ställt sig frågan om huruvida jag ska göra med måtten och 

sedan bestämt mig för en väg så var det bara att fortsätta på den. När jag sedan 

efter två veckors arbete fick måtten på Solo ifrån Malmstensstiftelsen kändes 

det först som ett nederlag när jag förstod att de generella måtten för fåtöljer 

inte gällde för denna alls. Det skiljde hela 3 cm på slutresultatet och det hade 

kunnat vara mer om jag inte lyckats ”rädda” situationen. Det jag tar med mig 

ifrån detta är att jag som blivande tapetserare vill ha all info innan jag ger mig 

på designmöbler. Men även om man skulle ha det så återstår fortfarande det 

faktum att det kanske finns en kund med en önskelista på 

förbättringar/förändringar i funktionen. Då måste man kunna veta hur man 

arbetar fram det resultatet utan att ge sig själv extra arbete eller tom försvåra 

arbetet för sig själv. Det är en hårfin linje däremellan. 

 

Det är lätt att tänka att det man ser vid rivning av en möbel antingen är helt fel 

eller att det blir ens facit under det egna arbetet och det är inte förrän efter att 

arbetet är klart som man kan bedöma ifall det var den rätta vägen att gå eller 

inte. Eller att den felaktiga stoppning som man slagit av visade sig vara en 

lösning på ett problem som blev synligt först när man inte stoppade på det 

viset. Oron fanns för att ha använt för mycket material i grundstoppningen 

under denna process och att stoppningskakan helt enkelt blivit för tjock, precis 

som originalet, samtidigt som fåtöljens design sa att det var rätt. Vad drar man 

för slutsats av det egentligen? Är detta en fråga som ens hade uppstått om jag 

inte vetat fåtöljens originalmått alls? Är det en fråga om att våga lita på sitt 

hantverk och vad man vet om funktion? 

 

Frågorna är många efter denna process och jag kommer att bära dem med mig 

som lärorika varningar när jag tar mig an nästa projekt och projektet efter det. 

Tillslut får man erfarenhet nog att se och veta vilken väg som är bäst att gå 

redan innan man gjort arbetet. 
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