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Sammanfattning
Den här uppsatsen handlar om modern stoppningsteknik i en möbel med svängd framkant. Modern
stoppningsteknik med pocketspring är fortfarande relativt ny, den är framtiden inom tapetseraryrket
då det idag handlar mycket om tid och pengar för såväl kund som tapetserare. Det är viktigt att
kunna erbjuda kunden att göra en stoppning med modern stoppningsteknik då det kan bli för
kostsamt att göra en ny stoppning i traditionell stoppningsteknik i en möbel som i sig kanske inte har
ett så stort värde. Detta resulterar i mer återbruk av möbler som kanske annars hamnar på tippen.
Därför skriver jag den här uppsatsen som en arbetsbeskrivning för andra tapetserare som vill
använda sig av modern stoppningsteknik, pocketspring, framförallt i möbler som har svängd
framkant. Fokuset har legat på att konstruera och bygga framkanten i trä för att få rätt form och
funktion. Finns väldigt lite information om hur man går tillväga för att bygga stoppning med moderna
material/tekniker och därför vill jag bidra med den kunskap jag har fått om denna teknik genom att
dokumentera detta praktiska examensarbete.

Bild 1. Det färdiga resultatet, pocketspring i soffa med svängd framkant

Nyckelord: Modern stoppningsteknik, pocketspring, polyeter, svängd framkant, soffa
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Denna uppsats handlar om modern stoppningsteknik i en nyrokokosoffa och hur man gör för att
bygga upp en stoppning med svängd framkant från grunden. Att bygga stoppning med moderna
material är fortfarande ett nytt sätt att jobba på och det finns ingen litteratur att tillgå i ämnet vilket
gör hela processen mer flytande då det inte finns några egentliga svar på hur det ska byggas upp. Det
är dessutom inte lika kostsamt för kunden att lämna in för renovering vid den här typen av
stoppningsteknik. Stoppar man möbler med moderna material blir sittkomforten skön direkt jämfört
med traditionellt stoppade möbler som enligt mitt tycke får samma sittkomfort efter många års
användning.
Modern stoppningsteknik är möbeltapetserarens framtid då det i dagens samhälle handlar mycket
om tid och pengar. Det är en bra stoppningsteknik att ha kunskap om då det inte blir lika kostsamt
för kunden att lämna in sin möbel för renovering som det skulle bli vid traditionell stoppningsteknik.
Det resulterar även i mer återbruk samt att tapetseraren sparar tid och kunden sparar pengar.
Soffan är original och har aldrig blivit renoverad, antagligen gjord under 1900-talets mitt, väldigt fint
skick på den befintliga stoppningen. Den har ursprungligen haft ett knutet resårhus med traditionell
stoppning av naturmaterial vilket ska bytas ut mot moderna stoppningsmaterial som pocketspring
och polyeter. Trädetaljerna har ytbehandlats med guldfärg och en matt lack innan renovering av
stoppning påbörjats.
Det arbetet jag kommer att utföra på soffan är att bygga om den så att pocketspring kan stå i den på
en träplatta som grundstoppning, bygga upp en framkant i trä som gör att soffan får sin stabilitet i
sitsen och att bygga upp sittkomfort i överstoppningen vilket man gör i polyeter.
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1.2 Problemformulering
Detta projekt behövs då det inte finns litteratur om pocketspring samt att jag som student vill
fördjupa mig i ämnet om modern stoppning då det är framtiden inom tapetseraryrket. Den här typen
av stoppningsarbete är fortfarande ny och finns idag i stort sett bara i huvudet hos tapetserare som
lärt sig metoden genom kurser eller på längre yrkesutbildningar. Är väldigt många inom branschen
som inte har kunskap om att bygga upp en stoppning av pocketspring då information om grunderna
saknas. Det som kan vara svårt är att det egentligen inte finns några riktiga svar på hur man ska göra
exakt då det beror på från möbel till möbel men grunden är ändå den samma även fast en del
detaljer kan skilja sig åt.
Det saknas en tydlig beskrivning om hur man bygger upp en stoppning med pocketspring och därför
vill jag skriva en arbetsbeskrivning om tekniken där möbeln dessutom har svängd framkant. Det kan
vara väldigt bra att veta att det går att använda modern stoppningsteknik det då det spar tid åt
tapetseraren och pengar åt kunden, som kanske annars skulle kastat möbeln då det blir kostsamt att
knyta ett nytt resårhus i en möbel som kanske i sig inte har ett så stort värde. I sin tur blir det mer
återbruk av möbler som annars hamnar på tippen då kunden inte är beredd att betala för ett nytt
knutet resårhus. Dessutom blir sittkomforten i pocketspring mjukare och gör det bekvämt att sitta i
från dag ett till skillnad från ett resårhus i traditionell stoppning som det tar många års användning i
innan den får liknande sittkomfort.

1.3 Syfte
I den här rapporten vänder jag mig till andra möbeltapetserare som är intresserade av modern
stoppningsteknik, pocketspring.
Syftet med den här rapporten är att skriva en processbeskrivning av mitt praktiska arbete där jag
konverterat stoppningen från traditionell stoppning till modern stoppning, och vad fördelarna är med
den nya tekniken. Fokuset ligger på sitsens uppbyggnad i en möbel med svängd framkant där
svårigheten är framkantens konstruktion och uppbyggnad.

1.3.1 Frågeställningar
Varför ska man konvertera från traditionell till modern stoppning?
Hur ska framkantens konstruktion se ut?
Hur ska framkanten byggas upp på ett enkelt sätt?
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1.4 Avgränsningar
Kommer att skriva om hur jag byggt upp stoppningen i sitsen i en soffa med svängd framkant med
moderna stoppningsteknik. Kommer inte att skriva om klädselarbetet.

1.5 Metod
För att komma fram till hur jag ska bygga upp framkanten har jag diskuterat med min lärare Fredrik
Hällström. Har också läst i boken Sittmöblers mått om standardmått och funktion på olika typer av
sittmöbler.
Har intervjuat två möbeltapetserare som har erfarenhet av att konstruera svängda framkanter,
Tapetserarmästare John-Erik Christians som har Möbelverkstan i Äppelbo och Tapetserare Sarah
Djärv som har sin verkstad i Härnösand.
För att kunna göra en processbeskrivning har jag också genomfört det praktiska arbetet med soffan.

1.6 Befintlig kunskap
I boken Sittmöblers mått, Berglund. Erik (2012), finns alla typer av standardmått och lutningar som
används på olika sorters sittmöbler. I kapitel 8 och 8.3, som handlar om vilstolar samt kroppsmått
och vilstolsmått, har jag hittat användbar information om framkantshöjd, sitthöjd och lutning av
sitsen. Just den här soffan, en möbel för läsning och samtal, ska framkantshöjden vara 42cm och ha
en lutning på 10–15 grader. vilket innebär att lutningen av sitsen blir mellan 6-9cm och sitthöjden blir
då 36-33cm hög.
Kontaktade Tapetserarmästare Christians då han är den som utvecklat iden med pocketspring i
sittmöbler. Förklarade att jag skulle göra pocketspring i en soffa med svängd framkant och frågade
om han hade några bilder jag kunde få ta del av, vilket han hade. Efter att ha sett bilderna fick jag
min första uppfattning om hur jag skulle gå till väga för att få till form samt lutningen utåt på
framkanten.
I intervjun med Tapetserare Djärv berättade hon hur hon brukar göra steg för steg när hon bygger
upp sitsen i modern stoppning, och vad gäller framkanten så gjorde hon på samma sätt som
Christians.
Både Christians och Djärv formsågar ut lager i trä med bandsåg till framkanten och bygger en trapp
av den utåt så lutningen av framkanten blir som den ska. Sedan bygger de upp översta lagret på
framkanten med pyttipanna.
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2. Genomförande
2.1 Materiallista
En sits i pocketspring består av följande material:
Plywood 12-15mm tjock till bottenplatta
Träklossar och/eller trälister
Trä till framkant
Pocketspring 13cm
Pyttipanna
Tjock och hård polyeter till sargen runt om pockethuset
Gråvadd
Polyeter 3cm av normal sittkvalitet
Domestik
Skruv i diverse storlekar
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2.2 Olika mått
När man ska bygga upp en sits i pocketspring är det viktigt att komma ihåg att ta mått runt om på
den befintliga tenen på det gamla resårhuset så man vet hur hög man ska bygga upp framkanten (se
bild 2). Sen är det bara att plocka bort allt gammalt (se bild 3).

Bild 2. Mät höjden på tenen

Bild 3
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Pocketspring ska när den står på plywoodplattan nå upp till stopplisterna vid armstöd och ryggstöd.
Det behöver man veta då plattan som pocketen ska stå på behöver monteras fast i klossar eller lister
som monteras på möbelns stomme (se bild 4), och genom att mäta 13cm från stopplisterna och ner
så får man lutningen där på köpet.

Bild 4. Såga till klossar och lister samt montera i stommen.

2.3 Tillverkning och montering av bottenplatta
När man fått en bild av vart plattan kommer att sitta fast i stommen kan man göra en mall för plattan
i fibertex. Häfta fast fibertex med övermått på undersidan stommen så den är sträckt, rita sedan av
formen från ovansidan (se bild 5 och 6). Här behöver man inte malla framkanten då man sågar till
den sedan när man har klossar färdigt, så man lämnar den med övermått. Huvudsaken är att man får
ner plattan i stommen och att den inte tar i någonstans.

Bild 5. Häfta upp fibertex på undersidan

Bild 6. Rita av formen
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Klipp ut mallen och rita av den på plywooden, såga ut plattan med en sticksåg. När det är gjort och
plattan passar kan man lägga ner den i stommen och kontrollera passformen (se bild 7). Det bästa är
om plattan kan ligga på klossarna och listerna runt om, men i det här fallet kunde plattan inte ligga
på listen baktill då det blir för trångt för pocketen. Lösningen blir att plattan skruvas fast under ifrån
så den får hänga i trälisten istället.

Bild 7. Lägg ner plattan i stommen och kontrollera passform.

Skruva fast trälisten och plattan provisoriskt baktill i stommen (se bild 8) då man vill prova sig fram till
rätt höjd på sidoklossarna så lutningen och höjden mellan plywoodplattan och stopplisten blir rätt för
pocketspringen. Det enklaste sättet att justera fram höjd på sidoklossarna är att ta fram klossar som
ska sitta under plattan framtill, när man har rätt höjd på dem tar man lämpliga klossar till sidorna och
ritar ett streck där stommen slutar. Kapa sedan vid strecket, borra i klossarna och stommen och
skruva sedan fast dem. Svänger stommen inte så mycket räcker det med en lång trälist men annars
får man ta flera små (se bild 4). När alla klossar och lister är färdiga går man vidare med framkanten,
plattan sågar man av framtill när framkanten är färdig så den passar bra.

Bild 8. Montera trälist och platta provisoriskt
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2.4 Tillverkning av framkant
Då framkanten är svängd börjar man med att malla av formen i papp. Häftade fast pappen på några
ställen i stommen och ritade sedan av utsidan på den. Skar ut formen med en brytbladskniv.

Bild 9. Rita av framkantens form

Bild 10. Skär ut formen med brytbladskniv

Framkanten kommer att byggas upp i flera lager trä så höjd och lutning blir korrekt och avslutas med
en pyttipanna längst upp. Det är nu höjden på tenen kommer in i bilden, pyttipannan ska landa på
samma höjd som tenen hade. Framkanten bör vara mellan 4,5–5 cm bred och pyttipannan ska vara
lika hög som den ska vara bred. När man bestämt vilken bredd framkanten ska ha så räknar man
utifrån tenens mått och drar bort lika mycket på höjden, då får man fram hur hög man ska bygga
framkanten i trä.
Det trä som fanns att tillgå i verkstaden var plywood med 15mm tjocklek. Då fick jag räkna ut hur
många lager som behövdes för att komma upp till det mått jag behövde, samt hur olika breda dom
skulle sågas ut för att få ut lutningen (se bild 11).

Bild 11. Uträkning av antal lager samt bredd plywooden ska ha
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Kom fram till att det skulle behövas tre olika sektioner med olika mått för att lutningen skulle bli rätt.
Skillnaden mellan de olika sektionerna var väldigt liten, några millimeters skillnad. Ritade ut formen
med hjälp av pappmallen på plywooden och sågade ut med sticksåg (se bild 12).

Bild 12. Första lagret av framkanten utsågat
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Insåg rätt fort att det inte går att såga millimeterprecision med en sticksåg utan anhåll. När alla lager
var utsågade limmades de och spikades ihop med 690 pistolen. Sedan putsades de ner med en
bandputs för att få dem jämna, vilket resulterade i att det blev två sektioner med olika storlekar (se
bild 13). Det fungerar lika bra när det ändå bara handlar om millimetrar, det påverkar inte
funktionen. Viktig sak att komma ihåg är att träet inte kan gå ända emot armstödsstolpen då man ska
kunna få plats med tyget där sedan, så lämna ett glapp på ca 1–1,5 cm. Skulle glappet vara för stort
sedan kan man fylla på med vadd eller liknande.

Bild 13. Framkantens sektioner ihop limmade och färdiga

Det behövs även små klossar på ovansidan framkanten vid anslutning till armstödsstolpen för att
hålla stoppning på plats så den inte säckar ihop vid klädsel (se bild 14). De görs så höga som tenen
där var och lika bred som framkanten, sned kapa en centimeter in på klossen. Limmas och spikas
sedan med 690 pistolen.

Bild 14. Hörnklossarna på plats
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2.5 Montering av pocketspring
Nu kan plattan sågas till rätt form framåt när framkanten är klar. Gör inget om det blir ett litet glapp
mellan framkanten och plattan då man inte vill att de ska haka i varandra för då kan det uppstå ljud
när man sitter i soffan. På plattan spikar man sedan fast väv eller tyg som gör så att ljud inte uppstår
från pocketen (se bild 15).

Bild 15. Tjockare tyg har spikats fast på plattan

Dags att ta ut pocket, där får man testa sig fram och se i vilken riktning pocketen lämpar sig bäst efter
den form man har på plattan. De ska gå att dra isär dem lite så de inte ligger ring mot ring och
knäpper sedan. Spika fast dem i plattan i den flärpen som finns på ena sidan väven. (Se bild 16)

Bild 16. Pocketspring spikad i plattan
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2.6 Pyttipanna till framkanten
Pyttipanna ska nu sågas ut och limmas på toppen av framkanten. Sågade till två bitar pyttipanna med
övermått, limmade ihop dessa för att få rätt höjd på den. La framkanten på pyttipannan och ritade av
formen och sågade sedan ut den så insidan av pyttipannan är klar (se bild 17). Märkte sedan ut vart
den skulle sned kapas så den skulle passa mot klossarna, kapade bort det och limmade sedan fast
pyttipannan på framkanten (se bild 18). Vid kapning av övermåttet framåt mätte jag med
polyetersågen vart sågbladet slutade mot träet. Märkte sedan ut linjen med en penna efter hela
kanten så det skulle fungera som en riktlinje, samtidigt som sågbladet lutade mot träkanten för att få
en jämn och bra lutning på pyttipannan. Märkte även ut på pyttipannan vart sågbladet skulle ligga
där. Sågade sedan bort överflödet och gick efter och klippte bort den vassa kanten mot träet för att
få en rund anslutning. (Se bild 19)

Bild 17. Insidan av framkantens pyttipanna klar

Bild 18. Pyttipannan snedkapad vid klossar och limmad

Bild 19. Pyttipannan sågad och klippt på utsidan
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Då tenen hade ett lägre mått mot armstödsstolparna justerades höjden på pyttipannan ner till
klossarna där som har rätt höjd. Bestämde vart den skulle börja slutta och skapade ett anhåll med
hjälp av papp, på både in och utsida, som nålades fast i pyttipannan och sågade sedan mot klossen
(se bild 20 och 21).

Bild 20. Anhåll skapat med papp

Bild 21.Markerat vart sluttningen ska börja

För att få stabilitet i pyttipannan limmades domestik på både in och utsida och spikades fast i träet.
Då allt detta är klart och prövat så allt passar monteras allt med lim och skruv (se bild 22). Till
framkanten vill man ha rejält lång skruv så det sitter, limma inte för mycket då man ska kunna ta bort
det i framtiden, och för borra alltid.

Bild 22. Domestik limmat på pyttipannan för stabilitet och framkanten monterad i stomme
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När allt sitter på plats vill man luta fram den främre raden av pocket mot pyttipannan för att få en
bra övergång (se bild 23). Det gör man med persiennlina som man sticker igenom pyttipannan och in
i den ring som är lämplig och sedan ut genom pyttipannan igen och sedan spikar man fast linorna i
träet på framkanten (se bild 24).

Bild 23. Pocketringarna dras fram för att få en bra övergång

Bild 24.

2.7 Polyetersarg
Sedan är det dags att bygga polyetersargen runt pockethuset. Den bygger man för att få stadga i
pockethuset och för att få fina täta anslutningar mellan sits och armstöd/ryggstöd där pocketen inte
räcker till (se bild 25).

Bild 25. Polyetersargen täcker upp mot armstöd

Bild 26. Polyetersargen ska finnas runt om hela pockethuset

Det man måste tänka på är att lämna runt en centimeter av stommens utsida fri så man kan spika
tyget från sitsen där sedan. Polyetern ska vara hård för att få ett bra stöd, ett alternativ kan vara att
göra sargen av pyttipanna så länge den inte övergången blir för hård så den känns när man sitter ner.
Sargen ska byggas runt om, från framkanten runt ryggen till andra sidan framkanten (se bild 26).
Höjden på sargen ska vara upp till stopplisterna runt om för att det ska bli så tätt som möjligt. Kan
hända att polyetern måste sned kapas upptill om stopplisterna lutar så inte polyetern trycks ihop så
mycket, det gör det bara krångligt när man ska dit med överstoppning och tyg sedan. Polyetern
måste limmas ihop till en lång bit och det kan man göra sist då man vet att alla bitar passar, sedan
trycker man ner den där den ska vara och limmar fast den i stommen med kontaktlim. Viktigt att
limma på båda ytor så det sitter ordentligt.
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2.8 Överstoppning
Nu ska pockethuset täckas med gråvadd, för att fylla ut och isolera (se bild 27). Sedan är det dags för
överstoppningen som består av en polyeter av sittkvalitet tre cm tjock, den ska täcka allt. Övermått
framåt behövs då det är det sista man kapar till när den sitter på plats runt om. Att försöka få till
formen någorlunda runt om innan man sätter fast den är en bra ide då det kan vara svårt att komma
åt att skära bort överflöd. Man kan göra på två sätt när man ska sätta fast överstoppningen. kommer
man åt att limma fast den i polyetersargen räcker det, gör man inte det får man limma fast
domestikremsor på överstoppningen för att sedan kunna spika fast domestiken i stommen (se bild
28). När detta är klart så ritar man ut formen av framkanten på överstoppningen så man vet vart man
ska limma, även här limmar man med kontaktlimmet på pyttipannan och på polyetern. När man ska
trycka ihop dessa två är det viktigt att man inte drar polyetern framåt utan man trycker den bara rakt
ner mot pyttipannan.

Bild 27. Pockethuset har täckts med gråvadd

Bild 28. Överstoppningen spikas fast i stommen med hjälp av limmade domestikremsor
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Överstoppningen måste nu sågas till då den har övermått framtill (se bild 29). När man gör det är det
viktigt att hålla ut lutningen på överstoppningen så den inte åker inåt, behövs ingen stor lutning utan
det räcker med en halv centimeter. Domestikremsor limmas på kanten av överstoppningen för att
man ska kunna forma den och få till rundningen av den nu och även för att man ska kunna sy fast
sömsmånen i domestiken sedan. Den limmas på överstoppningen och spikas fast på framkanten (se
bild 30). Skär/klipp sedan bort överflödig domestik. Stoppningen av sitsen är nu klar!

Bild 29. Övermåttet av polyetern ska sågas/skäras bort

Bild 30. Domestikremsor har limmats och spikats fast för
att få en fin och jämn form
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3. Resultat
Varför ska man konvertera från traditionell till modern stoppning?
Att konvertera stoppningen från traditionell till modernt är ett enklare och snabbare sätt att jobba.
Resultaten blir jämna direkt och det kräver inte samma tid som att få en traditionell stoppning lika
jämn. Modern stoppningsteknik kräver samma noggrannhet och materialkännedom som traditionell
stoppningsteknik gör, men momenten i modern teknik går fortare att genomföra samt att resultaten
blir mer tillfredställande på kortare tid.
Det är dessutom mer skonsamt för kroppen att jobba med moderna tekniker än traditionella då man
har andra kroppsställningar och rör sig mer. Vid traditionella tekniker är handsömnad en stor del i
arbetet vilket inte förekommer så mycket i moderna tekniker, där träarbetet är en stor del av jobbet
där man istället använder maskiner. Den ensidiga belastningen blir inte lika stor och långvarig vilket
minskar risken för problem med rygg, nacke och armar.
Hur ska framkantens konstruktion se ut?
Konstruktionen av framkanten ska byggas upp i trä, utan hjälp från snickeriet. Utformningen var till
en början oklar så bollade med min lärare Hällström om olika metoder att bygga framkanter på
överlag för att hitta en lösning till just en svängd framkant.
Den första metoden är en rak planka men lämpar sig bara till raka framkanter. Andra metoden var att
sätta fast stolpar med jämna mellanrum på framkanten, för att sedan spika fast papp eller något
hårdare böjligt material på stolparna för att få den svängda formen. Den tredje metoden var att
bygga upp framkanten som en trapp, att formsåga ut träet och förskjuta det lite hela tiden för att få
lutningen utåt.
Hur ska framkanten byggas upp på ett enkelt sätt?
Det blev givet direkt att sista alternativet var det som lämpade sig bäst då det är mest hållbart och
det enklaste sättet när framkanten dessutom ska vara svängd. Efter intervjun med Christians då jag
fått se bilderna på en svängd framkant som han byggt som en trapp så blev det klart att det var så
den skulle byggas.
Att formsåga ut bitarna till framkanten blev enklast att göra speciellt då soffan är liten och att det
skulle sågas ut med sticksåg. Det innebar att jag inte skulle behöva skarva träet någonstans då det
blir skarpa svängar på insidan där en bandsåg inte fungerat att såga med.
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4. Diskussion och reflektion
Det jag har lagt störst fokus på är framkantens uppbyggnad, lärt mig mycket på att bygga den och
reflekterat mycket kring hur jag skulle kunnat göra vissa saker bättre och lättare för mig själv till
nästa gång.
Utsågningen av de olika sektionerna är en sådan sak som jag kommer att göra annorlunda till nästa
gång. Skulle ha sju lager fördelat på tre sektioner hade jag bestämt. Då jag hade en plywoodskiva
som var 15mm tjock att bygga av hade jag kunnat såga ut tre lager samtidigt för att slippa
ojämnheter och att alla lager blir olika i formen då det är väldigt svårt att såga med en sticksåg på fri
hand. Hade dessutom tänkt till mer innan på trappformen då det bara skiljde 7mm från översta till
understa sektionen, så mittensektionen skiljde inte mycket mer än 3-4mm mellan övre och undre
sektionerna. Att såga på fri hand med en sticksåg och ska ha en skillnad på 3-4mm är nästan omöjligt,
jag hade inte den precisionen som krävdes för att få till det bra.
Nästa gång kommer jag att bygga med två sektioner istället för tre som det slutade med i det här
fallet ändå då det inte blev tillräckligt bra med utsågningen. För att det skulle bli riktigt fint slipade jag
ner alla ojämnheter med en slipmaskin, det blev fint men kanske inte det optimala om man vill spara
tid. Har man möjlighet borde man nog såga ut allt med bandsåg för bästa resultat på en gång även
fast det kanske innebär att man måste skarva träet.
En annan reflektion är valet av material till framkanten, jag hade plywood att tillgå och det funkade
fint även fast det blir många lager när man ska upp i höjd. Hade det gjort någon skillnad för mig om
jag hade haft virke att tillgå istället, i tid och pengar? Plywood är billigare men det tar längre tid då
det blir mer att såga och klumpigare att hantera. Virke är dyrt om man vill ha lite bredd och tjocklek
på det men lättare att hantera och mindre att såga. Så frågan är vad som är mest ekonomiskt och
ergonomiskt?
En sak som jag tar med mig från det praktiska arbetet som jag har fått känna flera gånger under
processen är hur viktigt det är att det blir rätt från början, att ha bra pusselbitar att bygga med
annars går inte pusslet att bygga ihop på slutet. Vill man ha bra resultat måste man vara noga redan
från start och, man ska inte göra det krångligare än vad det är.
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