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Sammanfattning 

 

I denna uppsats kommer jag att fördjupa mig i en teknik som används inom 

möbeltapetsering och som kallas pocketspring. Inom detta område finns det 

väldigt lite litteratur och genom mitt arbete hoppas jag få fylla på med mera 

kunskap.  

Jag kommer att fördjupa mig i några av de frågor jag ställt mig under arbetets 

gång och eftersom jag känner väldigt positivt inför detta arbetssätt så vill jag 

försöka skapa en text som gör att fler skall våga testa på denna teknik. Det som 

intresserat mig är fördelarna kring en pocketspringmetod men även var jag 

anser att svårigheterna ligger samt funderingar kring hur eller om man kan 

skriva en manual som funkar att följa från början till slut 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detta projekt har jag jobbat med två stycken 40-tals fåtöljer där jag valt att 

göra om hela stoppningen från grunden, från traditionell stoppning till 

modern stoppning med pocketspringresårhus. Pocketspring är ett exempel på 

en relativt ny teknik inom möbeltapetsering där man byter ut det traditionella 

resårhuset mot en pocketspring. En pocketspring är ett resårhus som är 

uppbyggt med fjädrar som en och en ligger inneslutna i påsar av slitstarkt tyg1.  

  

Som möbeltapetserare jobbar man mycket med gamla och beprövade 

tekniker/arbetssätt men det är också viktigt att hitta nya sätt för att förbättra 

och förenkla sitt arbete. Tanken på att hitta nya arbetssätt inom det yrke jag 

valt fångade mitt intresse då jag på utbildningen fick gå en två veckors kurs 

inom pocketspring-teknik och kände att detta var något jag ville lära mig mer 

om. I denna uppsats skall jag fördjupa mig ytterligare i denna teknik och 

hoppas kunna dela med mig till andra av mina nya kunskaper. 

 

1.2 Problemformulering 

Den information som finns idag, inom tekniken pocketspring har tagits fram 

av tapetserare genom tester som förändrats och förbättrats under tid. 

Pocketspring är en teknik/arbetssätt som är relativt nytt, även för de flesta 

tapetserare vilket gör det intressant att ta sig an ämnet för att ge en djupare 

förståelse för hur den fungerar och för att andra tapetserare själva skall våga ta 

sig an denna uppbyggnads/stoppningsteknik. Jag vill att andra tapetserare 

skall kunna läsa om hur jag har tänkt och utfört mitt arbetet och på så sätt föra 

kunskapen vidare inom tapetseraryrket. 

Utmaningen i detta arbete är att försöka hitta nya sätt och lösningar under 

arbetets gång. Jag skall fylla på mina egna kunskapsluckor genom att hitta 

mina egna tillvägagångsätt och testa mig fram till de bästa lösningarna i arbete, 

i ett nära samarbete med handledare att rådfråga. 

Den litteratur som finns att tillgå idag är knapp och min tanke är att jag vill 

förnya och förbättra ytterligare i text.  

Min beskrivning handlar om hur jag lagt upp arbetet kring just mina möbler 

och med hjälp av min beskrivning vill jag att andra tapetserare skall kunna 

genomföra arbetet av denna teknik på sin egen möbel. 

Jag har valt pocketspring till mina examensmöbler av tre anledningar: 

 

1. Får ett fint resultat och bra komfort.  

2. Fylla min egen kunskapsbank inom ämnet. 

3. Få bidra till information inom ämnet. 

                                                      
1 www.sleepo.se/faq 9 juni 2019  

http://www.sleepo.se/faq
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1.3 Syfte 

Går det att skriva en manual som fungerar på alla möbler? Vad finns det för 

fördelar med pocketspring? Vilka svårigheter kan man stöta på? Det finns 

många frågor och funderingar kring denna arbetsteknik men nästan ingen 

litteratur som beskriver den. I denna rapport vill jag dela med mig av mina 

erfarenheter kring hur jag arbetat i uppbyggnaden av pocketspring-resårhus. 

Det behövs mer litteratur inom ämnet då anledningarna till att förbättra denna 

typ av teknik är många. I detta, många gånger ganska tunga yrke, vill man 

hitta sätt som underlättar för kroppen vilket är en viktig anledningar till att 

utbilda möbeltapetserare vidare inom området och det behövs mer informat-

ion inom ämnet.  

Syftet med denna rapport är på ett så enkelt sätt som möjligt förklara upp-

byggnaden av detta arbetssätt så att andra tapetserare skall få en förståelse för 

vad pocketspring är och få tips om hur den kan utföras. Jag vill även i denna 

rapport upplysa om problem och svårigheter och på så sätt förhoppningsvis 

underlätta arbetet för någon annan. Tanken är att rapporten skall beskriva 

arbetets gång på ett sådant sätt att man kan följa beskrivningen och genom 

detta kunna hitta egna sätt att förbättra sin redan befintliga teknik alternativt 

att följa beskrivningen och utföra en pocketspringteknik på egen hand. 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer inte att beskriva hur jag gått tillväga i klädselarbetet ej heller  av 

uppbyggnad av armstöd och rygg utan endast beskriva själva uppbyggnaden 

av sitsen. 

Arbete kommer att vara inriktat mot andra möbeltapetserare och därför 

kommer texten också att skrivas med ord som används av möbeltapetserare. 

 

1.5 Metod 

För mig var det viktigt att jobba så självständigt som möjligt och hitta svar och 

lösningar på problem utifrån mina egna tankar och idéer. Då det i stort sett 

inte finns någon litteratur alls inom ämnet har jag försökt att hitta svaren 

utifrån den tidigare kunskap jag har, genom tester jag gjort samt i diskussion 

med min handledare. Som möbeltapetserare lär man sig grunderna men sedan 

är det lika viktigt att ha ett öppet sinne för nya idéer, våga testa sig fram, tänka 

nytt och genom detta hitta svaren på sina frågor vilket gjorde det intressant att 

jobba på ett så självständigt sätt som möjligt.  
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Experiment 

Jag har experimenterat med olika material och mått för att få fram det jag 

söker. Ex har komforten på sitsen testats genom att låta olika personer 

provsitta två möbler uppbyggda på olika sätt. Där efter har jag ställt frågan om 

skillnader i känsla på de båda möblerna och jobbat vidare på känslan utifrån 

de svar jag fått och vad jag själv ansett vara en bra komfort. 

Litteratur 

Då den litteratur som fanns att tillgå inte gav mer information än den jag 

tidigare hade från egen erfarenhet så har jag utgått från min och min handle-

dares2 erfarenheter Det finns vissa mått man utgår från när man jobbar med 

möbler och dessuppbyggnad, dessa mått har jag jobbat utifrån genom att 

studera två böcker. Sittmöblers mått3 och Möbelstoppning som hantverk4.  

Tillämpad kunskap 

Jag har arbetat utifrån min egen kunskap, tänk igenom alla moment på egen 

hand och på sätt försökt komma fram till en lösning och sedan har jag och min 

handledare diskuterat igenom momenten allt eftersom och tagit beslut.  

I många av arbetsmomenten kan man testa sig fram till olika svar och försöka 

tänka nytt medan man i andra moment måste ta hänsyn till vissa mått i 

uppbyggnaden av en pocketspring. Dessa olika moment förklarar jag vidare 

under genomförandet. 

 

1.6 Befintlig kunskap 

Det finns väldigt lite av litteratur att tillgå idag i arbetet kring uppbyggnaden 

av pocketspring, dock finns det givna mått i uppbyggnad av möbler som gäller 

oavsett arbetssätt. Dessa mått har jag hämtat ur böckerna Sittmöblers mått 

samt Möbelstoppning som hantverk (se referenslista) 

Har sedan tidigare lite kunskap i ämnet från en två veckors lång pocketspring-

kurs tidigare under utbildningen. 

 

                                                      
2Handledning: Fredrik Hällström, lärare på Träakademien på 

Mittuniversitetet. 
 
3 Berglund, E. (2012) Sittmöblers mått. Eskilstuna: Trycksaksbyrån AB. s. 16-17. 
  
4 Stenberg, B., Åkervall T. (1988) Möbelstoppning som hantverk. Sveriges 

Tapetseraremästares Centralförening. Arlöv: Berlings.  
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2 Undersökning/Genomförande 
Mina två fåtöljer är tidigare uppbyggda med traditionell stoppning och skall 

göras om helt från grunden till ett modernare uttryck med hjälp av 

pocketspringresårer. För att kunna bygga upp en pocketspring behöver jag 

göra lite ändringar på stommen och det är också där arbetet tar sin börjar.  

Arbetet kommer i stora drag att utföras på följande sätt. På stommens sits 

placeras en bottenplatta av playwood där pocketspring skall ligga, sedan skall 

jag tillverka en framkant för stöd framtill och sidoplattor som stöd för 

stoppningen som skall ligga stadigt mot och under armstöden. 

 

Bottenplattan 

Jag böjar med att i plast malla ut hur stor bottenplattan skall vara (se bild 1).  

 

  
(bild 1. Malla ut i plast.) 
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Mallen placerar jag på en playwood skiva, ritar och sågar ut den (se bild 2). 

Denna bottenplatta skall i ett senare moment placeras på botten av stommen 

på möbeln.  

 
(bild 2 playwood-skiva.) 

 

Bottenplattans höjd skall först och främst räknas ut och denna bestäms utifrån 

höjden på pocketspringens resårer. I detta fall har jag valt en resår som är 13 

cm hög och utgår därför från detta mått. Jag mäter 13 cm från stopplistens 

underkant och ned till plattans övre kant och kan göra en markering var 

plattan skall vara placerad i höjd (se bild 3). 

Denna höjd är viktig då det i alla möten i kanterna runt om skall finnas 

tillräckligt med utrymme för de olika materialen som tillkommer. Det får heller 

inte bli glipor mellan sits/rygg och sits/armstöd efter att allt material är på plats 

och det är därför även viktigt att prova sig fram med de material man tänker 

använda sig av för att se att de passar. 

 

 
(bild 3 bottenplatta av playwood, uppbyggd fram och baktill.) 
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Bottenplattan skall fästas i stommen nedre del. Möbeln kan vara uppbyggd så 

att den redan har en ram i stommen där man enkelt kan fästa bottenplattan 

men har den inte det skall det först och främst skruvas fast reglar i stommens 

botten där bottenplattan kan vila. Om reglar skall fästas i botten på stommen 

för bör det fästas flera reglar runt om så att plattan har många punkter att vila 

på, detta så att den ligger stadigt då den skall hålla för stor tyngd.  

På möbeln på bilden är stommen utformad så att den redan har kanter att 

placera bottenplattan på men då den är lite för låg behöver jag placera någon 

typ av träklossar i både bak – och framkant som den kan vila på för att nå upp 

till rätt höjd (se bild 4 och 5). 

 

Jag mäter ut vilken höjd jag behöver på de klossar jag skall lägga i bak och 

framkant genom att mäta 13 cm från stopplistens nedåt. Gör en markering vid 

13 cm, lägger sedan till bottenplattans tjocklek och kan därefter mäta ut höjd 

på klossarna. Sedan lägger jag klossarna på plats och placera bottenplattan 

ovanpå. Kontrollmäter att ovansida på plattan och underkanten på stopplisten 

mäter 13cm. När detta stämmer limmar och spikar jag fast klossarna och sedan 

limmar och spikar jag fast bottenplattan ovanpå dem. 

 

 
(bild 4 kloss i bakkant) 
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(bild 5 kloss i framkant) 
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Bottenplattan är sågad i grova mått och det är nu dags att mäta ut det exakta 

mått jag vill ha på bottenplattan. Tyg och annat material skall få plats runt 

kanter och i hörn och det är viktigt att mäta ut hur mycket utrymme man 

behöver. Testa dig fram med det tyg och annat material som skall emellan så 

att det finns tillräckligt med utrymme. Arbetet skall gå att utföra på ett bra och 

enkelt sätt  

Jag mäter att avståndet mellan stolparna i framkant och bottenplattan skall 

vara minst på 2 cm och sågar ut kanterna efter det (se bild 6) 

 
(bild 6 visar viktiga mått på bottenplatta.) 
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Pocketspringresår 

På bottenplattan fäster jag fast ett tyg som täcker hela bottenplattan (se bild 7), 

detta för att motverka gnekande ljud från resårerna. (se bild) 

 

 
(bild 7 bottenplatta täckt av tyg.) 

 

I valet av antal resårer behövs så många antal som ryms på bottenplattan. De 

får aldrig stå så tajt att de nuddar vid varandra då detta gör att de sliter på 

varandra samt kan ge ett gnekande ljud. Bättre är att ta någon rad färre och 

fylla ut eventuella tomrum med polyeter och gråvadd om det skulle behövas. 

När man sedan räknat ut hur många resårer som behövs placeras de ut på 

plattan och spikas fast i bottenplattan så att de står stadigt. (se bild 8). 

Pocketspringresårer beställs i madrasstorlek men är gjord så att den går både 

att klippa isär och limma ihop till den form man behöver, vilket gör att man på 

ett enkelt sätt kan skapa den form man behöver. 

 

 
(bild 8 resårhus.) 
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Uppbyggnad av sarg 

Kort introduktion av framkantens uppbyggnad. 

Framkanten består av en regel samt två sidostolpar, dessa tillsammans bildar 

en sk sarg (se bild 9). Sargen skall tas ut med övermått på ca 15 cm i nederkant. 

För att kunna räkna ut längden bör man veta att det skall vara minst 1-1 ½ cm 

mellan sargens sida och sidostolpen. 

 

 
(bild 9 framkant bestående av sidostolpar och sarg.) 

 

Sargens tjocklek är i detta fall 45 mm bred (se bild 10), vilket är en bra storlek 

och som passar de flesta möbler. 

 

 
(bild 10 visar sidostolpens (framkantens) mått.) 
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Sidostolparna skall sedan sågas snett nedåt mot regelns övre kant. (se bild 11), 

för att få detta rakt kan man fästa ihop dem med klammer som man sedan 

enkelt kan ta bort.(se bild 12). Man mäter att snittet börjar sågas 1 cm in från 

ytterkanterna av sidostolparna. 

 

 
(bild 11 framkantens snitt.) 

 
(bild 12 två trädelar som provisoriskt fästs med klammer.) 
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Höjden på sidostolparna skall vara något högre än regeln. Detta övre mått på 

sidostolpen skall mäta samma mått som djupet och skall alltså i detta fall även 

den vara 45 mm.  

 

 
(bild 13 visar höjd på regel och sidostolpe.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Höjden på framkanten mäts utifrån höjden på stopplisterna (se bild 14) men 

här måste man även väga in vilken tjocklek polyetern som skall ligga överst på 

sitsen kommer att mäta. I mitt fall skall jag använda mig av en 3 cm tjock 

polyeter som bygger ca 1 ½ cm efter att jag lagt en tunn fiberfill samt att tyget 

tillkommer ovanpå. Jag kommer därför fram till att framkanten skall placeras 

ca 1 ½ cm under stopplisten så att materialet som skall ligga ovanpå bygger en 

höjd som lägger sig exakt i höjd med stopplisten. Detta kommer att ge en fin 

höjd på framkanten. 

 

I samband med att man mäter ut framkantens position bör man också veta att 

när det gäller resårhuset så är det viktigt att det ligger ca 1-1 1/2 cm högre än 

framkanten så att den, när man drar den framåt lägger sig kant i kant med 

framkanten. Högsta punkten på resårerna får alltså aldrig hamna lägre än 

framkanten. I mitt fall har jag mätt resårhuset kant i kant med stopplisten för 

att få en fin lutning på resårhuset mot framkanten. 

 

 
(bild 14 möte av stopplist och framkant.) 
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Man bör ha minst 1-1 ½ cm mellan sargens sida och sidostolpen (se bild 15). 

Detta mått kan variera beroende på tjocklek på tyg etc. Viktigt att därför göra 

tester med de material man skall använda sig av för att få klarhet i hur mycket 

utrymme man kommer att behöva. 

 

 
(bild 15 visar utrymme mellan framben och framkant.) 
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Ovanpå sargen, mellan sidostolparna skall man sedan limma fast en pytt-i-

panna. Pyttipannan skall bukta ut en aning i mitten och framåt och tas därför 

ut med övermått på några centimeter, vilket gör att man kan justera pytt-i-

pannan och forma den efter hur man vill att framkanten skall se ut. Övermåttet 

på pytt-i-pannan hamnar på insidan och bakåt mot resåren och kan antigen 

skäras bort eller lämnas kvar, det viktiga är att det inte är i vägen för resåren. 

Det viktiga med pytt-i-pannan är att den inte blir mindre än 45 mm i bredd 

utan håller minst samma mått som sargen den vilar på, för ökad stabilitet. (se 

bild 16).  

 

 
(bild 16 pytt-i-panna.) 

 

För att få ytterligare stabilitet i framkanten kan man limma fast domestik både 

bak och framtill på pytt-i-pannan och spika fast dem i träsargen med klammer. 

(se bild 17) 

 



16 

 

 
(bild 17 domestik fästes på fram och bakkant.) 

 

Framkantens lutning 

Framkanten skall ha en liten lutning framåt, det är därför viktigt att ta ut 

regeln och sidostolparna med övermått på ca 15 cm. När man sedan bestämt 

vilken grad lutningen skall ha sågar man av framkanten i nederkant i rätt 

lutning och fäster den med skruv i stommen. Ett annat alternativ är att lägga 

en träbit i botten som ger samma lutning på sargen (se bild 18 och 19), limma 

och skruva fast i stommen. 
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(bild 18 och 19 framkanten limmas och skruvas fast) 

Lutningen bestämmer man genom att med t.ex. en vinkelhake hitta vinkeln 

som mäter ca 1-1 ½ cm i nedre delen av framkanten. Lättast är att ställa 

vinkelhaken på golvet och låta den möta framkantens översta/yttersta punkt 

och sedan mäta 10-12 mm längst ner på framkanten. När detta mått är bestämt 

sågar du av kanten undertill i bestämd vinkeln och skruvar fast framkanten i 

stommens framkant. Man kan också såga kanten rak nedtill och placera en 

träbit i bakre kanten på sargen vilket också ger en lutning. (Se bild 20). Jag 

testade de båda sätten och fick samma fina resultat. 

 
(bild 20 visar ett sätt att bestämma framkantens vinkel.) 
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När framkanten är på plats skall resårhuset fästas i den, detta för att resårhuset 

bör ha en liten lutning framåt. Bottenplattan som resårhuset står på lutar bakåt 

vilket gör att även resårhuset får en liten lutning bakåt. Detta ordnar man 

enkelt genom att binda fast en bit persiennlina överst i varje resår och sedan 

dra linan rakt genom pyttipannan, i underkant och fäster den framtill med 

klammer (se bild 21). 

 

 
(bild 21 resårhuset fästs i framkant.) 
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Sidoväggar 

För att pocketresårerna men framförallt överstoppningen skall ligga stadigt 

behöver man bygga någon typ av vägg runt om. Beroende på hur breda 

armstöd och rygg är kan uppbyggnaden göras på lite olika sätt. Är man osäker 

på vad man behöver så är det bästa att prova sig fram med olika material och 

att utifrån möbelns utformning försöka räkna ut vad som krävs. I stort kan 

man tänka, att är armstöd och rygg breda och låga kan det räcka med att 

använda sig av en kompakt/hård polyeter och för den möbel som har något 

smalare och högre armstöd och rygg kan man behöva lite hårdare material 

runt om för stabilitet, ex trä. 

I mina möbler använder jag mig av träsargar på sidorna för att få en stabilitet 

och förhindra glipor mellan sits och armstöd. 

Jag gör en mall av bakryggspapp för att få fram rätt form. Det kommer att 

behövas en glipa upptill mellan trässarg och stopplist på ca 2 cm och även 

framtill mellan träsarg och främre sidostolpe på  1-2 cm för att få igenom tyg 

och övrigt material. Det kan även eventuellt behövas mer men för att inte ta 

bort för mycket så börjar jag med att rita ut dessa mått på mallarna och skär ut 

dem. Jag placerar min mall på en mdf-skriva, ca 2 cm tjock, ritar av och sågar 

ut. 

Nu när jag har min sidoskiva klar kan jag prova mig fram till om den är bra i 

storlek eller om den måste justeras ytterligare. Detta gör jag genom att sätta 

skivan på plats och trycka ner de material som skall emellan skivan och den 

undre kanten på armstödet (se bild 22). Nu kan jag känna efter om det blir en 

lagom glipa som håller tätt ner under armstöden. I detta fall kommer jag fram 

till att 1 cm i framkant och 2 cm upptill blir bra mått. 

 

  
(bild 22 sidovägg under armstöd.) 
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Bakkant 

I bakkant behöver jag inte något som stöttar upp utan endast något som fyller 

ut det tomrum som finns och jag tar beslutet att en pytt-i-panna blir bra som 

stöd.  

Resåren är i bakkant 13cm hög men jag väljer att göra pytt-i-pannan något 

lägre och skär den 11 cm i höjd. Den ligger mot resårhuset i ena kanten och tätt 

mot bakkant i andra kanten (se bild 23). 

 

 
(bild 23 bakkant.) 

 

När man skapat alla kanter runt om resårhuset och märker att det fortfarande 

finns lite tomrum mellan väggarna och resårhuset på sidorna så kan man fylla 

dessa tomrum med polyeter. 

Ovanpå resårhuset lägger jag nu en gråvadd som viks ner runt omkring hela 

resårhusets kanter (se bild 24). I framkant behövs ingen gråvadd då den främre 

raden ligger tätt mot framkanten. 

 

 
(bild 24 gråvadd placeras ovanpå resårhus.) 
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Ovanpå gråvadden skall slutligen polyetern ligga. På sidorna och i bak på 

polyetern limmar jag fast domestikremsor så att jag enkelt skall kunna dra ner 

polyetern även där det är lite tajt med plats (se bild 25). 

 

 
(bild 25 polyeter på sits) 
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Polyetern är sågad med övermått i framkant (se bild 26), detta för att det skall 

vara enklare att skära ut en rak linje i framkant (se bild 27). Polyetern limmas i 

framkant mot pytt-i-panna. (Polyetern får ej limmas fast i resårhus eller 

gråvadd) När kanten är limmad skärs kanten med en liten lutning på några 

millimeter framåt. Jag använde mig av en bit bakryggspapp som stöd, detta för 

att kunna hålla en rak linje samtidigt som den skulle skäras några millimeter 

utanför kanten (se bild). Viktigt att kanten blir helt rak för att kunna få till en 

snygg framkant i slutresultatet. 

 

 
(bild 26 polyeter framkant, sågad med övermått.) 

 

 
(bild 27 limmas fast och skärs med liten lutning framåt några mm från kanten.) 
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På sidorna drar jag ner polyetern i kanterna med hjälp av domestiken och 

fäster den i sidokanterna med klammer. Samma sak i bakkant och i framkant 

(se bild 28 och 29). 

 

 
(bild 28 domestik spänns på sidorna.) 

 

 
(bild 29 domestik spänns framtill.) 
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3 Resultat 
Går det att skriva en manual som fungerar på alla möbler? 

 

Jag tänker mig utförandet av en pocketspring i två delar. Den ena delen består 

av de material man väljer att använda sig av och som kan variera i hårdlek, 

tjocklek etc. Den andra delen är de mått man kan utgå ifrån utefter möbelns 

utformning. 

Eftersom alla möbler ser olika ut så går det inte att göra uträkningar efter 

exakta mått men däremot kan man med hjälp av möbelns utformning göra 

vissa uträkningar som kan appliceras på de flesta möbler. I dessa uträkningar 

måste man räkna in allt material som ev kan göra att mått ändas beroende på 

hur mycket ett visst material bygger osv. Med andra ord måste material och 

konstruktion av möbeln räknas in för att komma fram till rätt mått. 

Här kommer några exempel som visar på mått som delvis är bestämda men 

som kan komma att ändras beroende på val av material. 

 

Framkant 

Framkantens höjd räknas ut utifrån höjden på stopplisten. Framkanten + 

överstoppning skall vila kant i kant med stopplisten underkant. I detta 

exempel måste man ha klart för sig hur materialet jobbar och hur mycket det 

bygger på höjden för att kunna göra en exakt uträkning av framkantens höjd. 

 

Bottenplattan  

Bottenplattans placering mäter man ut efter höjden på resåren och var resåren 

skall sluta i höjd utefter armstödets undre kant. Här finns alltså ett mått att 

förhålla sig till men även här måste man räkna in material som skall användas 

för att hitta rätt höjd.  

 

Utrymme mellan bottenplatta och framben. 

Här bestämmer konstruktionen på möbeln samt tjocklek på material hur 

mycket plats som måste lämnas öppet. Man behöver reda ut hur mycket 

utrymme man behöver för att komma åt och hur mycket materialet kommer 

att bygga. 

 

Höjd på sidoplatta samt utrymme mot framben. 

Sidoplattorna bestäms utifrån möbelns konstruktion. Har möbeln breda och 

låga armstöd kan det räcka med polyeter som stöd, har möbeln däremot höga 

och smala armstöd så kan det behövas något mer stabila väggar av ex trä. Här 

finns inga fasta mått men man behöver testa sig fram för att hitta rätt mått och 

även ha koll på hur mycket de olika materialen bygger.  
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Utrymme mellan sits och rygg  

Samma som ovan. Djupet på ryggen bestämmer vilken typ av vägg som 

behövs för att bibehålla en stabilitet i bakkant. Med en djup rygg kan en tjock 

polyeter räcka medan en smalare och högre rygg kan kräva ett mer stabilt 

material. 

 

Vilka svårigheter och problem har jag stött på under arbetet? 

De problem eller svårigheter som jag främst upplevt som återkommande har 

handlat om de val jag gjort när det kommer till de små utrymmen där material 

och tyg skall rymmas. Exempel på det är utrymmet mellan framkant och ben 

och under armstöd. Att utföra en pocketspring innebär att göra om hela 

konstruktionen på möbeln och därför behöver man vara extra noga med alla 

små detaljer som kan komma att betyda väldigt mycket längre fram i arbetet. 

Tipset är att verkligen ha klart för sig vilka steg man skall ta och varför. Vara 

noga och testa sig fram under hela arbetets gång. 

 

Vilka fördelar ger en pocketspring? 

En fördel med att jobba med pocketspring är att man snabbt ser resultat. Lär 

man sig denna teknik så kan man definitivt korta ner arbetstiden.  

En annan fördel är de fina resultaten i både komfort och utseende. Sköna 

möbler att sitta i och det är lätt att få fram både raka och runda former samt att 

sits, rygg och armstöd blir släta och fasta.  

Detta sätt att arbeta sliter inte på kroppen på samma sätt som vissa andra 

tekniker gör. Vilket är en stor fördel i detta annars ganska tunga yrke. 

Att kunna rädda en sönderspikad möbel genom att istället för att spika i ex 

underkant kunna lägga en platta i botten av stommen och jobba i stort sett 

spikfritt är ännu en väldigt fin fördel med pocketspring. 

Laborera med material och hitta nya sätt gör jobbet spännande. 
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4 Diskussion och reflektion 
Detta arbete har varit otroligt roligt och lärorik från början till slut. När jag slog 

av mina två fåtöljer visade det sig att de var väldigt slitna. Undertill där 

sadelgjord och underspänning suttit var de sönderspikade och hade inte mått 

bra av en omgång spik till. Till min glädje insåg jag snabbt att de heller inte 

skulle behöva det då mitt val av arbetssätt skulle utföras på ett helt annat sätt 

som är mer skonsamt för en trött och sliten möbel. 

 

Det jag tar med mig är en positiv känsla i att jobba med pocketspring dock att 

tänka på att det är viktigt att vara noggrann och hela tiden tänka några steg 

framåt för att inte missa små saker som i efterhand kan bli stora. 

Denna teknik är ett skonsamt sätt att arbeta för kroppen och lär man sig denna 

teknik kan den definitivt göra att arbetstiden förkortas.  

Man får testa sig fram för att hitta rätt komfort och det blir sedan väldigt bra 

och sköna möbler. Lätt att få till både runda och raka kanter samt släta ytor.  

 

Jag tror att detta arbetssätt kommer att bli en populär teknik att jobba med 

bland möbeltapetserare, om fördelarna med den sprids vidare.  Att tekniken 

lärs ut från mun till mun är bra men det behövs också litteratur som på ett bra 

sätt kan informera om tekniken och alla fördelar med den.   
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