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Sammanfattning 

 

Den här rapporten behandlar de frågor som uppkommit i samband med 

tillverkningen av jalusierna till min examensmöbel. Den beskriver olika sätt att 

tillverka jalusier med focus på jalusier med parkettläggning. Även vilka 

faktorer som påverkar jalusins förmåga att svänga snävt beskrivs. För att 

komma fram till ett väl fungerande tillvägagångssätt har olika tester 

genomförts. Resultaten visar att konstruktionen på jalusin till stor del baseras 

på de olika krav som den specifika jalusin måste ha, när det kommer till 

utseende i kombination med funktionalitet. Lamellernas profil och storlek men 

även dragkraftens placering i jalusin är faktorer som påverkar jalusins 

svängbarhet. Olika metoder att skära isär lamellerna efter att faneren 

applicerats prövades och det som slutligen visade sig fungera bäst var att skära 

med ritsmått. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Som blivande möbelsnickare tycker jag det är intressant och utvecklande att 

försöka förstå hur andra möbelsnickare har gått till väga vid tillverkningen av 

olika möbler. En av frågorna jag ställt mig är hur man gör jalusier på ett snyggt 

och fungerande sätt. Jalusier är en typ av dörr som är tillverkad av tunna 

lameller som är fästs på en duk eller liknande. Konstruktionen gör att dörren 

blir flexibel och kan därför följa ett böjt spår, antingen i sidled eller upp och 

ner. 

Dörrarna på en möbel utgör en viktig detalj både ur praktiskt och estetisk 

synpunkt.  Fördelen med jalusier är att den i öppet läge inte tar lika stor plats 

som en vanlig skåpslucka, vilket gör den väldigt praktisk i trånga utrymmen. 

Att jalusidörrar kan följa böjda former skapar också andra möjligheter vid 

själva formgivningen av möbeln. På vissa äldre möbler finns det jalusier som 

är utsmyckade med intarsia. Intarsia är inläggningar av trä i trä. Möjligheterna 

att skapa tredimensionella mönster och vackra bilder i trä fascinerar mig och 

har varit en viktig detalj att inkludera i min examensmöbel.  

Min examensmöbel är det som utgör grunden för de frågeställningar som den 

här studien behandlar. Det är ett skåp med jalusier som öppnas i sidled.  

Jalusierna ska dekoreras med intarsia och följa möbelns utsida. När skåpet är 

stängt kommer på så vis tre sidor av möbeln bestå av jalusier och utgöra 

tyngdpunkten i möbelns estetiska uttryck.  

Litteraturen kring tekniken för att applicera intarsia på jalusier är väldigt 

begränsad. Med utgångpunkt från det, kommer ett mer explorativt sätt att 

användas för att hitta ett bra och fungerande tillvägagångssätt att tillverka 

jalusier med intarsia på. 
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1.2 Problemformulering 

 

Hur går man till väga vid tillverkningen av jalusier och vilka olika metoder 

finns det? Vilka faktorer är det som avgör hur snävt man kan svänga jalusier 

med bibehållen funktion och hur går dessa faktorer att förena med tillverk-

ningen av jalusier med intarsia? Hur och när i processen applicerar man 

intarsia på jalusier för att få ett bra resultat? 

Syftet med det här arbetet är att öka kunskapen om tillverkningsprocessen av 

jalusier och då med tyngdpunkt på jalusier med intarsia. Syftet är också att 

visa och beskriva olika faktorer som påverkar funktionen på jalusier, samt 

diskutera olika lösningar som kan vara aktuella vid tillverkningen av jalusier 

med intarsia. 

Ett delsyfte är att beskriva olika metoder för att lägga intarsia allt mönster-

läggning på jalusier. 

 

1.4                   Avgränsningar 

 

Den här studien fokuserar på faktorer som påverkar funktionen vid öppning 

och stängning av jalusier, dvs hur lätt jalusier går i sitt spår. Tyngdpunkten 

ligger vid tekniker som går att applicera på just jalusier med intarsia. 

Undersökningen inriktar sig på tekniker som är möjliga att utföra i mindre 

snickerier och ingen ansats görs att undersöka tillverkningsprocessen vid 

serietillverkning av jalusier.  Avgränsningarna som nämns beror främst på den 

tid som arbetet förväntas motsvara. 

 

 

1.5 Metod 

 Inledningsvis redogörs det för olika varianter av jalusier och beskriver hur 

man generellt går till väga vid tillverkningen av enstaka jalusier. Denna 

beskrivning vilar huvudsakligen på litteraturstudier. För att ge svar på de 

frågeställningar som finns kommer även olika tester att utföras samt tillverk-

ning av examensmöbeln. 
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1.6 Befintlig kunskap 

 

En jalusi är som nämnts tidigare en typ av dörr som är tillverkad av tunna 

lameller som är fästs på en duk eller liknande för att på så vis bli flexibel och 

kunna följa ett böjt spår. 

Jalusier kan tillverkas av trä, men även andra material som plast och olika 

metaller är vanligt. Här tittar vi närmare på olika konstruktioner i trä. 

Det finns olika alternativ för hur en jalusi kan löpa i sitt spår. Ett sätt är att låta 

hela jalusin glida i ett spår som alternativ a och d visar på bilden. Har lamel-

lerna en profil i änden som alternativ b och c, blir det en mindre anliggnings-

yta /glidyta vilket kan vara en fördel vid stora eller långa jalusier. Om lamel-

lerna istället har ett spår i änden kan jalusin löpa på en list som alternativ e. 

Man slipper här ett spår som fylls med skräp och kan istället skapa en fin detalj 

på skåpet med listen. 

 

 

Figur 1  visar olika varianter av jalusier  Popular science apr 84 

Det finns glidskenor i olika material för att sätta i det frästa spåret för att få en 

bättre gång på jalusin. Om ingen skena används kan man med fördel använda 

paraffin på glidytorna. 
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Figur 3 Fanerami 

Figur 4 Fanerami 

Figur 5 Fanerami 

Figur 2 Amanatools 

Figur 6 Lamellerna är 

sammansatta med en fjäder. 

Tage Frid 

Figur 7 Olika profiler för ökad 

stabilitet. Tage Frid 

För att binda samman lamellerna kan man limma tyg eller läder på baksidan. 

Ett annat sätt är att borra hål upptill och nertill på sidan på lamellerna och trä 

en fjäder eller elastiskt snöre igenom dem.1Bilden th visar hur man kan fräsa 

olika profiler på lamellerna så dom passar och fastnar ihop. 

 

 

 

 

 Lamellernas utseende styrs bland annat av hur jalusin 

ska löpa, vilket uttryck man vill ha, och vilket material 

som används. 

En jalusi med rektangulär eller kvadratisk profil skapar 

en slät utsida. Om man som bilden visar har fäst lamel-

lerna på en duk kan jalusin bara böjas åt ett håll (inåt). 

En fasning på lamellerna skapar förutom ett annat 

uttryck, också möjligheten att böja jalusin något åt 

andra hållet. Det blir graden på fasningen som be-

stämmer radien på jalusins böjbarhet utåt. På bild nr 5 

är duken fäst i mitten med lameller på båda sidor, 

vilket gör det till ett lämpligt alternativ i de fall jalusin 

ska synas från bägge håll och även kunna böjas åt två 

håll.  

Vertikala jalusier och extra långa jalusier kan med fördel ha någon typ av 

profil så lamellerna går in i varandra, för att få en ökad stabilitet och inte vilja 

separera när de utsätts för tryck.2 

 Hur breda eller smala lamellerna ska vara beror bla på 

hur snäva svängar jalusin ska göra. Ju snävare svängar 

desto smalare ska lamellerna göras.  Att fräsa en spont i 

ändarna gör det också möjligt att ta en snävare sväng.3 

En fasning av lamellernas ytterhörn minskar också radien 

som jalusin kan passera.2 

Spontens placering på lamellen ska vara placerad så att 

nackningen blir så liten som möjligt på insidan. Ju 

närmare tyget hamnar spårets mitt, desto mindre vill 

                                                      
1  Frid (1985) Tage Frid Teaches Woodworking 
2 Frid (1985) Tage Frid Teaches Woodworking 
3 www.popularwoodworking.com 
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Figur 8  popular woodworking 

Figur 8 Popularwoodworking 

jalusin fastna i kurvorna.3 

Vidare ska sponten göras något längre än vad spåret är djupt för att förhindra 

att jalusin glider på nackningen.  

 

Förutom jalusiets förmåga att passera en snäv sväng finns det andra faktorer 

att ta hänsyn till i valet av jalusityp. Vilket uttryck man vill att möbeln ska ha 

är en viktig detalj som påverkas av både val av eventuell profil på lamellerna 

och lamellernas bredd och tjocklek. En tjockare lamell skapar stora springor i 
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svängarna likaså bredare lameller. Smalare lameller får å andra sidan ett 

randigare uttryck. Om tanken är att lägga faner på jalusin vill man ha en slät 

utsida och om man som i mitt fall vill lägga ett mönster kanske man vill ha 

minimala springor i svängarna för att inte förstöra mönstret. 
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Figur 9 Provlisten limmas 

Figur 10 Olika bredder på spår provas med 

40mm radie. 

2 Undersökning 
 

2.1 Radien 

Jag ville i min undersökning ta reda på hur snäv radie som är möjlig att ha på 

examensmöbelns jalusi med bibehållen funktion och ett snyggt utseende. 

Möbelns jalusier skulle vara 1200mm lång och 600mm hög på varje sida av 

skåpet. Den skulle glida på en spont (glidlist) som frästes ner runt skåpets 

ytterkant. En slät utsida var en förutsättning för att kunna limma parkettlägg-

ning på utsidan. 

I undersökningen har två olika bredder på lamellerna används 9 och 12 mm. 

En bredd som kändes lämplig med tanke på att jalusin senare skulle bekläs 

med parkett och skäras isär mellan varje lamell. Med smalare lameller blir 

bilden randigare och eventuellt även otydligare, och bredare lameller kräver 

en större radie. 

För att skapa en list att prova jalusin på, 

blötlades, böjdes och limmades två 1,5mm 

tjocka faner runt ett hörn med radien 40mm. 

Lamellerna tillverkades i lönn med fem olika 

bredder på spår frästes fram. Från 3mm upp till 

4mm bred, med 0.2mm intervall. För att få 

tyget så nära listen som möjligt, blev nackning-

en endast 1.5mm från insida jalusi. Lönn är ett 

hårt och formstabilt träslag vilket är till fördel 

då det är en liten yta på varje lamell som ligger an 

mot glidlisten. Ett mjukt träslag skulle nötas ner 

fortare.   

Tjockleken på lamellerna var 9mm och glidlisten 3mm bred. Lamellerna kan 

med fördel vara så tunn som möjligt för att springorna i hörnen ska bli mindre, 

samtidigt som det inte kan vara för tunt för att kännas stabilt, då jalusins höjd 

är 600mm. Ett tre mm spår ska fräsas och ändå lämna tillräckliga stabila kanter 

för att hålla. 9mm tjocklek kändes lämpligt. För att fästa ihop lamellerna 

användes maskeringstejp i testet. 

Mina tester visade att jalusin med 

12mm bredd och med ett 3mm 

spår inte kunde passera en radie 

på 40mm och inte heller spåret på 

3.2. Spåret med 3.4mm kunde 

passera med ett visst motstånd 

och 3.6mm kändes acceptabelt. 

Lamellerna med 9mm bredd 
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Figur 11  

Figur 12 Hyvelmall 

Figur 13 hyvelmallen med 

faner är uppsågade i rätt 

storlek och vinkel. 

Figur 14 Fanerbitarna ihop tejpade 

passerade svängen i alla testade bredder, men med väldigt glapp på 4mm.  

Med en bredd på 9mm blev lamellerna kvadratisk och jalusin fick ett annat 

uttryck. Därför beslutades att bredden trots testresultatet skulle vara 12mm.  

Med 12mm bredd blev springorna färre över svängen och därför också större. 

 Med den vetskapen beslutade jag mig för att öka radien tills jag blev nöjd med 

springornas storlek och utgångspunkten för jalusin blev istället 50mm radie. 

Glidlisten består av mässing för att öka möjligheterna till en följsam jalusi. 

 

2.2 Test parkettläggning 

 För att se att allt gick som jag tänkt gjordes först en testjalusi med parkettlägg-

ning i storleken 600x800mm. På det sättet fick jag prova alla momenten och 

utvärdera tillvägagångssättet för att eventuellt hitta nya lösningar vid behov. 

Parkettläggningen gjordes av 0.6mm faner som 

sågades och hyvlades till rätt storlek och därefter 

limmades ihop till ett stort ark. I det här projektet 

användes valnöt, ek, och lönn för att få tydliga 

kontraster i mönstret. Mönstret består av trianglar 

som innehåller tre lika stora bitar av tre olika 

träslag. När bredden är bestämd räknar man ut de 

övriga sidornas längder. 

 

Remsor av faner hyvlades till i en hyvelmall i planhyveln för att få den exakta 

bredden och därefter sågades bitar ut i justersågen till något övermått och 

fortfarande placerad i hyvelmallen med hjälp av tvingar. Bitarna tejpades ihop 

innan tvingarna togs bort och var sedan redo för finjustering med handhyveln. 
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Figur 15 handhyvlingsmall 

Figur 16 trianglarna limmas ihop till 

rader. Två olika varianter av trianglar. Figur 17 tv visas mönstret som bildas då 

alla trianglar är lika. 

 

En mall till handhyvlingen tillverkades 

där bitarna låg helt stilla under hyvling-

en och alla blev lika stora. 

En bit av varje träslag limmades sedan 

ihop till trianglar och tejpades ihop med 

maskeringstejp på bägge sidor. Tejpen 

togs bort så fort limmet torkat, för att 

förhindra att den fastnar för hårt och 

förstör faneret. 

Varannan triangel byter plats på två träslag så att det blev två olika varianter 

(fig16). Trianglarna limmas sedan ihop till rader. Beroende på hur bitarna 

vänds kommer olika mönster att träda fram. Raderna efterjusterades vid behov 

med hyveln för att få raka kanter och limmades sedan ihop.  

 

 

2.3 Parkettläggning på jalusi 

 

Frågorna som ställdes i början på det här arbetet var bland annat hur man går 

till väga när man ska lägga parkettläggningen på jalusin. Litteraturen kring 

hur man applicerar en parkettläggning /intarsia på en jalusi var väldigt liten, 

men lite tips hittade jag i Silas Kopfs bok A marquetry odyssey. Där beskriver 

han bland annat att han vaxar sidorna på lamellerna för att förhindra att 

lamellerna ska limmas ihop när man limmar parkettläggningen på dem. Han 

beskriver hur har bygger en ram till lamellerna för att hålla dom tätt ihop, och 

på så sätt kunna limma på intarsian för att sedan skära isär faneret. Silas skär 

sedan isär faneren från baksidan med en tunn kniv, putsar varje bit lätt för att 

sedan sätta tillbaka dom i ramen och limma på tyget på baksidan.4 

                                                      
4  Kopfs S (2008) A Marquetry odyssey 
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Figur 18 Ritsmått 

I Pierr Ramonds bok Masterpieces of marquetry finns en sekretär gjord av 

JeanHenri Riesener. Han var möbelsnickare på 1700talet. I boken beskrivs hur 

man sågade isär faneren i strimmor med såg innan man limmade fast det på 

ek-lamellerna.5  

På en bild i Rasmus Malberts rapport som handlar om genomfärgning av faner 

kunde jag se hur han skar faneren uppifrån med kniv.6 

Med detta som bakgrund blev planen att skära faneren bakifrån för att få ett 

bra stöd av lamellerna och på så sätt skära på rätt ställe. Det betyder att 

lamellerna ska skäras isär först för att sedan limma fast tyget på baksidan. 

Polyvinylasetat (PVA) lim är det lim som används till både faner och tyg i 

mina test. Ett annat alternativ hade varit att använda karbamidhartslim. Det är 

ett lim som används mycket sparsamt under vår utbildning och därför är 

erfarenheten av det liten. PVA lim är det lim som jag använt mest och känner 

till dess egenskaper. Vid limning av parketten var det viktigt att försöka 

förutse alla händelser, eliminera alla överraskningar och känna sig bekväm 

med så många moment som möjligt för att nå det förväntade resultatet. 

Provjalusin limmades tunt för att förhindra att lamellerna skulle fastna i 

varandra, vilket visade sig vara för tunt, då parketten släppte vid några ställen 

när det senares skars isär. Det är en relativt stor yta som limmas och risken 

med ett tunnare limskikt är att det hinner torka innan man limmat färdigt, 

vilket blev den troliga slutsatsen här.  

Att skära faneren från baksidan visade sig omöjligt, då lamellerna låg så tajt att 

någon kniv inte fick plats emellan (inte ens rakbladet). Att skära uppifrån med 

en brytbladskniv var inte en riskfri lösning heller, eftersom det var lätt att glida 

fel med kniven och skära på fel ställe. En skärmall tillverkades men även det 

var svårt eftersom man då inte såg var man skar. Det som visade sig fungerade 

bäst var ett ritsmått. 

 På ett ritsmått kan man kan ställa in ett visst avstånd och ta stöd mot kanten. 

På det viset undvek jag att slinta och avståndet blev exakt lika vid varje skär. 

Ritsrullens djup var inte alltid tillräcklig och jag fick då skära det sista med 

kniven. Det blev dock enklare när ett spår 

redan fanns att skära i.  

När bitarna var isär skurna, slipades dom 

lätt på sidorna och stoppades tillbaka i 

limmallen för att kunna limma tyget.  

 

Vid limning av tyget på testjalusin använ- des 

strykjärn för att få tyget slätt. Tyget drog ihop sig något av fukten och värmen 

                                                      
5 Ramonds P (2001) Masterpieces of marquetry 
6 Malbert R (2007) Genomfärgning av faner 
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och jalusin böjde sig. Det är något som skulle kunna göra att jalusin går trögare 

på dom raka partierna. Inför nästa jalusi tvättade jag tyget i 90grader före 

limningen för att förhindra att det skulle krympa. 

För att sedan få jalusin i rätt storlek användes justersågen. Det framgick av 

resultatet på testjalusin att bitar slogs ur väldigt lätt, trots noggrann tejpning 

av kanterna 

Spåret frästes i provjalusin med handöverfräsen. Spåret blev 3.7 mm brett. 

Jalusin provades och måtten fastslogs. På originaljalusin frästes spåret i 

skaftfräsen vilket gjorde det enklare att fräsa exakt. 

Till ytbehandling användes hårdvaxolja. Provjalusin lades ut plant och oljades. 

När oljan torkat visade det sig vara nästan omöjligt att böja jalusin igen pga att 

lamellerna limmats ihop av oljan. Original jalusierna oljades in och rullades 

ihop efter oljning så lamellerna inte fick kontakt med varandra. 
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3 Resultat 

3.1 Radien 

Resultatet av min studie visar att det är flera faktorer som styr hur snävt en 

jalusi kan svänga. Storleken på lamellerna har stor betydelse, då både tunnare 

och smalare lameller klarar en snävare sväng. Begränsningen här blir snarare 

hållbarheten på lamellerna med utgångspunkt från hur stort jalusin ska vara. 

Att fräsa en spont i änden skapar en tunnare lamell i spåret, men fortfarande 

med bibehållen hållbarhet i resten av lamellen. 

Profilen är en annan viktig faktor att ta hänsyn till. Avfasade hörn på lameller-

na möjliggör en snävare sväng, då det är hörnen som tar i spåret genom 

svängen. Det talar för att runda lameller skulle vara det bästa ur den synvin-

keln. Man kan då tänka sig att halvmåneformade lameller skulle vara den mest 

ideala och genomförbara profilen på lamellerna om det ska sammanfogas med 

tyg. 

Förhållandet mellan bredden och tjockleken skulle rent teoretiskt med ut-

gångspunkt från den runda lamellen, vara kvadratisk. I praktiken kan man 

tänka sig att kvadratiska lameller lättare sätter sig på tvären än rektangulära. 

 

3.2 Andra faktorer som styr 

Om jalusin ska löpa lätt i sitt spår eller spont ska tyget placeras så nära spårets 

mitt som möjligt, eftersom det är tyget som drar jalusin fram. Om tyget 

hamnar för långt ifrån, kommer det att kärva i svängarna. Det kan jämföras 

med att dra i en byrålåda i bara ena handtaget, vilket ofta resulterar i att det tar 

stopp pga att lådan dras snett i förhållande till sitt spår. Om kraften kommer 

för långt från centrum kommer tyget vilja dra lamellerna lite sneda och i 

svängarna förvärras detta.  

Materialet på glidytorna är viktiga då man vill ha så liten friktion som möjligt 

och man kan tänka sig att en glidskena förbättrar gången avsevärt.  Om jalusin 

istället går på en list är materialet på denna värt att fundera på. Om trä är det 

material som används kan det med fördel smörjas med paraffin. Det är då 

viktigt att det finns tillräckligt glapp mellan jalusi och spår alt list så att jalusin 

går lätt även vid högre luftfuktighet. 

Vi har tidigare gått igenom storleken på lamellerna med utgångspunkt för vad 

som passerar en snäv sväng. Man kan tänka sig att det finns någon punkt där 

balansen mellan storleken på anliggningsytan på varje lamell, och vikten blir 

optimal men det är inget som jag tittat på i det här arbetet. 

Att fräsa spåren som jalusin ska glida i, så att det nedre spåret hamnar exakt 

parallellt med det övre är av stor vikt för att jalusin inte ska kärva. 
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3.3 Parkettläggning 

Det som visade sig i testet var vikten av att vara noggrann. Varje efterjustering 

som måste göras, skapar en viss förskjutning av mönstret i nästa steg. Parkett-

läggningstestet fungerade bra och samma tillvägagångssätt användes till 

originaljalusin. Generellt så kräver en stor läggning större precision pga att ett 

litet fel i början växer för varje varv eller rad som läggs. Parkettmönstret som 

valdes var tacksamt för att det byggdes upp av rader. Det skapade möjligheten 

att efterjustera eventuella ojämnheter med handhyveln under arbetets gång. 

 

3.4 Lägga parketten på jalusin 

Testet med provjalusin gav mycket erfarenheter som förbättrade resultatet på 

examensmöbelns jalusi. Parketten limmades för tunt och bitar av faneret 

lossnade när det skars isär. Original jalusin limmades tjockare med ett bra 

resultat. 

Efter det misslyckade försöket att skära isär faneret från baksidan, testades 

olika sätt att skära från framsidan. Svårigheten var att hitta ett säkert sätt att 

skära, där risken att slinta med kniven och göra märken på mönstret minime-

rades. Skäret ska hamna på exakt rätt avstånd varje gång för att hamna mellan 

lamellerna. Eftersom originaljalusin består av över 200 lameller så blev det 

viktigt att hitta ett relativt lätt och snabbt sätt. Att skära med ritsen var tillräck-

ligt enkelt och exakt, men med ett något större diameter på skäret skulle det 

gått snabbare. 

Limningen av tyget gick bra och samma sätt användes vid bägge jalusier. Att 

tvätta tyget före limning i 90 grader visade sig göra stor skillnad och tyget 

krympte obetydligt efter det. 

Vid tillsågning av rätt storlek lossnade bitar ur parkettläggningen vid båda 

jalusier. Fibrerna går åt olika håll i mönstret och vassa hörn som möts med 

olika fiberriktningar skapar problem vid sågning. Ett sätt att komma runt det 

problemet skulle kunna vara att ha en ram av faner runt mönstret, och på så 

sätt bara behöva såga faneret i fiberriktningen. 

Jalusin oljades tre gånger och rullades ihop efter varje gång för att undvika att 

lamellerna fastnade i varandra vid torkning och det fungerade bra. 
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4 Diskussion 

4.1  

Jag har i det här arbetet försökt hitta ett bra sätt att göra en jalusi som går lätt 

att öppna med de förutsättningar som min examensmöbel krävde. Det var bla 

att jalusin skulle glida på en list och inte gå i ett spår. Utsidan skulle vara slät 

eftersom faner skulle limmas på, och storleken på jalusierna skulle tillsammans 

bli 2400mm långt och 600mm brett. 

Varje ny möbel har sina specifika krav på hur jalusin ska se ut och fungera. Det 

gör det svårt att peka ut ett sätt som skulle vara bättre än ett annat. Jag tror att 

man bör börja med jalusins ”kravspecifikation” och utgå från den. Sedan gäller 

det att försöka hitta lämpligaste kombination för just den möbeln.  När det 

gäller radier tror jag att det underlättar att göra olika testvarianter för att hitta 

den kombination man söker, i fråga om utseende i kombination med funktion-

alitet. Att rita olika varianter i skala 1:1 kan vara ett annat sätt. Personligen tror 

jag det kan vara svårt att helt komma ifrån testmomentet och bara förlita sig på 

teorin om det är en möbel som byggs för första gången. 

Jag känner att det finns mycket kvar att undersöka för att komma närmare 

perfektion i frågan om jalusins följsamhet vid öppning och stängning. Många 

idéer har tillkommit under vägen som jag skulle vilja prova, och som jag 

hoppas framtiden ger mig tid till. Jag tänker mig att man placerar tyget i 

mitten som figur 5 visar, men fortfarande har en slät utsida och med fasning på 

insidan fram till lamellens mitt. Hur man ska göra detta på ett enkelt sätt har 

jag ingen lösning på, men jag tror att det skulle förbättra gången i jalusin 

avsevärt om man kunde placera tyget närmare centrum.  Jag är också nyfiken 

på hur en jalusi med fjäder igenom lamellerna skulle fungera eftersom man 

även där får dragkraften i centrum. Jag är nöjd med resultatet av min exa-

mensmöbel även om jag hade önskat en lättsammare gång. Kanske skulle det 

vara önskvärt med något tunnare lameller för att få en nättare och lättare 

jalusi. 

Många av de frågor som ställdes inför mitt examensarbete har jag dock fått 

svar på även om många nya frågor har kommit till. 
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