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Sammanfattning/Abstract 

Denna uppsats är en processbeskrivning i hur man stoppar om en möbel som i 

sitt ursprung var stoppad på traditionellt vis. Uppsatsen visar, med hjälp av 

beskrivningar och bilder i genomförandedelen, processen av hur man stoppar 

om en rokokosoffa med både traditionell- och modernstoppningsteknik. Vilka 

material som är typiska för de olika stoppningsmetoderna och vilka 

materialval jag har gjort går jag närmare in på i denna del. Efter 

genomförandedelen med processbeskrivningarna ser jag närmare på 

skillnaderna mellan de två stoppningsmetoderna i form av materialkostnader, 

arbetstid och hållbarhet. Sist kommer ett avsnitt med resultat av det 

föregående och avslutningsvis en reflektion av processbeskrivningen och 

resultatet. 

Nyckelord/Keywords 

 Möbeltapetsering, stoppningsteknik, rokoko, pocketspring, polyeter, pytt i 

panna, djuphäftning, traditionell stoppning, modern stoppning  



   

 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ………………………………………………..................................                                                                          

Nyckelord …………………………………………………………………………….    

                                                                                                              

Innehållsförteckning  

                                                                      

1    Inledning                                                                                                                 

1.2    Bakgrund ………………………………………………………………….…1      

1.3    Problemformulering ………………………………………………….…….1 

1.4    Syfte/mål ………………………………………………………………….… 2  

1.5    Metod ……………………………………………………………………….. 2   

1.6    Avgränsninger ………………………………………………………………2     

                                     

1.7    Befintlig kunskap …………………………………………………………... 2    

                                                               

2       Genomförande …………………………………………………………….... 4                                                                                          

2.1    Förberedande arbete inför stoppningsarbetet …………………………… 4                  

2.2    Traditionell stoppning; Rygg ……………………………………………… 8                                                                                           

2.3    Traditionell stoppning; Armstöd …………………………………………. 13                                                                                    

2.4    Traditionell stoppning; Sits ………………………………………………... 15                                                                                            

2.5    Modern stoppning; Rygg ………………………………………………...… 27                                                                                               

2.6    Modern stoppning; Armstöd ………………………………………………  29 

2.7    Modern stoppning; Sits …………………………………………………….. 29   

                                                                                                                          

3      Materialpris, arbetstid och hållbarhet ……………………………………... 32 

                                                                                    

4      Resultat ………………………………………………………………………... 36            

5      Diskussion och reflektion ………………………………………………...... 37 

            

     

Källförteckning  ……………………………………………………………………39 

Tryckta källor och litteratur ………………………………………………………. 39 

Akademiska avhandlingar ……….……………………………………………… 39  

Online källor ……………………………………………………………………….. 39                    

Muntliga källor …………………………………………………………………….. 39                 

Bilder ………………………………………………………………………………... 40 

 



   

1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sen jag var liten har jag varit intresserad av möbler och dess konstruktion, 

speciellt tidigare epokers stoppade möbler. Som ett resultat av detta intresse 

valde jag att studera möbeltapetsering. Den två-åriga tapetserarutbildningen 

vid Träakademien i Kramfors lär ut traditionell stoppning första året och andra 

året fördjupar man sig mer i den moderna stoppnings konst. Som färdigutbil-

dad tapetserare ute i branschen jobbar man mest med modern stoppning för 

att de flesta möbler som blir inlämnade till en tapetserare kommer från åren 

efter 1900-talet och för att det är billigare att tapetsera med moderna material 

och metoder. Jag har därför valt att fördjupa mig i traditionella stoppningstek-

niker i form av en soffa som mitt slutliga examensprojekt. Soffor med tradit-

ionell stoppning hör till stilepokerna mellan 1600- och 1900-talet och inklude-

rar: Barocken, Rokokon, Gustaviansk stil, Empire och Nystilsperioden. Jag 

tycker personligen att rokokosoffan och den Gustavianska badkars soffan är 

dom finaste bland alla dom förenämnda stilarna och efter flera månaders 

letande fick jag tag på en nyrokokosoffa som blev mitt objekt för detta exa-

mensprojektet. Då bildhuggare Bengt-Erik Nilsson var på träakade-

mien/Mittuniversitetet för en bildhuggerikurs med snickarna, tittade han på 

min soffa och dess bildhuggeri och kunde med stor säkerhet säga att soffan var 

gjord i Tibro på 1950-talet.  

Att tapetsera om en möbel är en investering som ofta kan kosta mer än att 

köpa en helt ny möbel så om möjligheten finns för att kunna göra det lite 

mindre kostsamt att tapetsera om så är det ju rimligt att man skall erbjuda 

detta alternativ.  

1.2 Problemformulering 

Är det en möbel från före 1900-talet med traditionell stoppning vill man gärna 

stoppa om den så som den var gjord i originalutförande, men traditionell 

stoppning är dyrt båda på grund av materialpriserna men också för att det är 

en tidskrävande metod att använda sig av med många steg. Man vill ju gärna 

använda sina gamla möbler hellre än att ha dom stående på loft eller i källare, 

frågan som då dyker upp är om man kan klä om en traditionellt stoppad 

möbel med hjälp av andra metoder? Jag vill i den här uppsatsen beskriva hur 

man stoppar om en traditionellt stoppad soffa, i det här fallet en nyrokoko-

soffa, med båda traditionella- och moderna tekniker. Inte för att den ena 

metoden är bättre än den andra men för att det finns alternativ som leder till 

nästan samma resultat men med ett annat pris på arbetet.  Det finns inte 

jättemycket information för någon som gärna vill tapetsera om en möbel i form 

av vilka stoppningsmetoder och material som finns.  
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Själv skulle jag gärna vilja veta skillnaderna med tanke på pris, komfort och 

hållbarhet. Varför ska man välja en stoppningsmetod över en annan. Några 

värdesätter hållbarhet över pris, andra komfort , andra tänker på priset först 

och så vidare.    

1.3 Syfte/Mål 

Syftet med mitt arbete är att beskriva processen med hur man stoppar om en 

rokokosoffa med både traditionella och moderna stoppningstekniker. 

Arbetstid och materialkostnader kommer att diskuteras för de båda typerna av 

stoppningar för att fastställa om det är en skillnad i pris. Sen diskuteras 

hållbarheten för de olika stoppningsmetoderna för att fastställa ytterligare 

skillnader mellan de två metoderna. 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer att beskriva hur man steg för steg stoppar om en rokokosoffa med 

både traditionella och moderna stoppningstekniker. Jag kommer att se på 

skillnaderna mellan dom två i form av materialval, materialpriser, hållbarhet 

och arbetstid. Jag kommer förövrigt inte att gå in på alla materialval som finns 

för de olika stoppningsmetoderna då detta är ett större projekt. 

1.5 Metod 

Genomförandet bygger på litteratur, föregående kurser och diskussioner med 

mina lärare Mary Forsen och Fredrik Hällström.   

Arbetstider kommer från litteratur och samtal med erfarna tapetserare.  

Materialpriser kommer från litteratur, webbsidor och samtal med leverantö-

rer.   

Materialhållbarhet kommer från litteratur, internet och samtal med erfarna 

tapetserare som har jobbat med materialen förut.  

 

1.6 Befintlig kunskap 

Beskrivningar av den traditionella stoppningsmetoden finns i Sveriges 

tapetserarförbunds bok; Möbelstoppning som hantverk från 1988, och det finns 

också detaljerade beskrivningar om hur man stoppar en sits med pocketspring 

som är en modern stoppningsteknik som jag kommer att använda mig av i min 

sits, inte i böcker men uppsatser(Anderbrink, Emelie.2017). Vad som inte finns 
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däremot är hur man stoppar armstöden och ryggen med hjälp av moderna 

stoppningstekniker, därför vill jag gärna dokumentera det här. Något annat 

som inte heller finns dokumenterat är skillnaderna mellan dom två stopp-

ningsteknikerna i arbetstid, materialkostnader och hållbarhet.  
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2 Genomförande 

2.1                       Förberedande arbete inför stoppningsarbetet 

• stommen 

Soffan hade ett bakben som var löst och ett som hade gått av, både benen fick 

därför nya tappar och spacklades med lera där det behövdes då det var stora 

skador i träet efter stora spikar. Benen blev sen putsade och betsade. Lagning-

arna ses på bild nummer 1 och 2 nedan.  

                                 

                             Bild 1: Det lagade vänstra benet                                     Bild 2: Det lagade högra benet 

Ryggen måste limmas och tvingas ihop då nästan alla fogningar hade gått isär, 

bild nummer. 3, 4, 5 och 6 illustrerar detta. Bitar med valnötsfaner lades i 

fogningarna med fisklim där det inte gick att tvinga ihop dem. Efter att 

fogningarna var ifylld och hade torkat blev de renskurna med hjälp av ett 

stämjärn.   

                   

Bild 3 & 4: Detalj av skarv på vänster sida av soffan.    Bild 5 & 6: Detalj av skarv på höger sida soffan 
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• Ryggen  

Innan ryggens arbete påbörjas måste stopplisten förlängas så att man får något 

att skjuta klammer i sen. Nya stopplister blev kapade och sattes dit, listerna ser 

ni i bild nummer 7 nedan.  

 

Bild 7: Ryggens nya stopplister  

• Armstöd 

Innan allt arbete påbörjas dokumenterar jag hur soffan ser ut, med tyg, utan 

tyg, hur stoppningen ser ut och hur det ser ut utan stoppning. På armstödet 

blev det dokumenterat att originalstoppningen hade halka ner, (bild no. 8 och 

9)då det inte varken fanns stopplist eller genomdrag som höll fast stoppning-

en.   
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Bild 8: Detalj av den lille knölen på vänster sida     Bild 9: Detalj av den lille knölen på höger sida  

 

Mötet mellan armstöd och rygg känns inte heller bra (Bild no.10), rygg och 

armstöd borde vara separata och beklädnadstyget borde gå in mellan rygg och 

armstöd för att sen spikas fast på baksidan.  

 

Bild 10: Närbild av mötet mellan rygg och armstöd 

I bilden nedan, (bild no.11) ser man baksidan av armstödet/undersidan av 

stoppningen. Stoppningen hålls på plats med hjälp av en väv som går hela 

vägen ner, vart armstödets originaltyg var fastspikat är högst osäkert. Normalt 

spiks det fast i stommen, men där var det inget annat än väv och stoppning. 
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Kanten på baksidan av armstödet är också väldig skarp då det är en 90-graders 

vinkel och känns inte så behaglig när man känner med handen på utsidan av 

armstödet.  

 

Bild 11: Armstödets baksida 

Nästa steg blir nu att försöka rätta till detta för att få armstödet exakt som 

tänkt.  Man börjar med att ta av armstödens originalstoppning då den var bra 

och kunde brukas igen. Förarbetet börjar med att skruva fast armstödet i 

framkanten då det ena armstödet var lite löst. Sen filas den skarpa kanten på 

baksidan av armstöden, färdigt resultat kan ses i bild nummer 12. En ten 

kapades och sattes in längsmed innersidan av armstödet så att man kan 

separera rygg från armstöd(tenen kan ses i bild 12). Ryggens tyg kommer att 

spikas fast i träet och armstödets tyg kommer att gå runt tenen och sys fast i 

väven på baksidan. Tenen gör att man får en rak kant och lite motstånd när 

man sträcker tyget. Tenen sitter fast i armstödet och går ner i stopplisten och 

sitter cirka 1,5 centimeter från ryggens stoppning för att få plats till armstödets 

stoppning, fiberfill och tyg från både rygg och armstöd.   

 

Bild 12: Armstödets rundade kant samt ditsatt ten 
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Stopplisterna tillverkades tillsammans med spiklister. I bilden nedan, bild 

nummer 13, kan man se listerna på själva armstödet. Stopplisten sitter nederst 

och är där för att hålla stoppningen på plats, den förhindrar att stoppningen 

halkar ner som den hade gjort på originalsoffan. Den är också till för att ha 

någonting att spika fast klädselstyget i senare. Spiklisten är till för samma 

syfte, för klädselstyget men också för att ha något att fästa bakryggspappen i 

när man kommer till det steget.  

 

Bild 13: Armstödets stopplist och spiklist 

2.2                            Traditionell stoppning; Rygg 

• Grundstoppningen   

Ryggens originalstoppning (som består av träull) var bra men en ny grundväv 

behövdes på baksidan då den gamla hade gått sönder och gjorde att stopp-

ningen halkat ner. Smidigaste sättet att byta väven var att lyfta av stoppningen 

för att sen spika dit en ny väv. Väven spikas mot innerkanten hela vägen runt 

och ner längs med stolparna innan väven spikas mot ryggens stopplist. 

Stopplisten sitter fast i ryggens stolpar så när väven spikas dit får den en 

naturlig vinkel eller båge där svanken kommer (Se bild no.7 för klargöring). 

 

Stoppningen läggs sen tillbaka med en ny linneväv ovanpå för genomdrag och 

avsyning.  Genomdragen fäster stoppningen till grundväven bak och gör 

avsyningen möjlig. När man gör avsyningen är det viktigt att kanten blir hård 

och stadig och att den sluter an med lika avstånd från trä kanten i vårt tillfälle 

1,5 centimeter från kanten hela vägen runt, se bild nedan(bild 14). Detta för att 

göra plats för stoppningen, tyget och dekorkedern som kommer sen.  
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Bild 14; Närbild  av ryggens avsyning 

Härifrån kommer det helt ann på vilken typ av rygg man är ute efter. Om man 

ska ha en slät rygg (som soffan originellt hade) behövs det bara läggas på 

överstoppning i form av tagel och att avsluta med gråvadd och domestik. Ska 

man ha en djuphäftad rygg (som i mitt fall) måste man först ta reda på hur 

djup stoppningen måste vara och det tar man reda på med hjälp av den här 

tabellen (tabell.1);  

 

Tabell 1; James.David.2016.s.190 

Scrim-size diamond = Diamant/kar storleken i stoppningen.                                                      

Allowance = Skapar djup för knappen. Är måttet som läggs till på scrim-size måttet för att få 

tygmåttet.                                                                                                                                                  

Cover-size diamond = Tyg måttet. (Tyget som är nödvändig för den specifika karstorleken                                                                                                            

Approximately depth of stuffing = Ungefär djup på stoppningen  
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De två översta måtten, alltså storlekarna 4 1/4 x 1 1/2 tum är för middags- och 

systolar, nästa mått, 6 x 4 tum är för större stolar, schäslong och sänggavlar. 

Och det sista måttet, 7 x 5 tum är för soffor och större öronlappsfåtöljer.  

Min soffa behöver därför kar som har en minimumstorlek på 7 x 5 tum alltså 

175 x 125 millimeter med en stoppning som är minst 75 millimeter djup. Nu 

räknar man med att knapparna dras genom till hälften av stoppningens djup 

för att få bästa möjliga effekt. Då rokokosoffan redan har en grundstoppning 

väljer jag att dra ner knapparna hela vägen till det här djupet, något som gör 

att överstoppningen bara behöver vara hälften så djup som föreslagit här.  

Traditionellt har en rokokosoffa relativt små kar, typiskt är storleken som 

nämnd ovanför 175 x 125 millimeter, men jag vill ha kar som inte är mindre än 

170 x 150 millimeter, men inte större än 210 x 200 millimeter för att det skall bli 

mera proportionerligt i förhållande till soffans storlek. Den totala stoppningen 

räknas då att vara mellan 75 millimeter (för diamanter/kar av storleken 

175x125 millimeter) och 113 millimeter (för kar av storleken 250x200 millime-

ter). För att vara säker på att stoppning blir djup nog tar jag det största måttet, 

113 millimeter och delar på två, får 57,5 millimeter och lägger till lite extra på 

det måttet. 60 millimeter kommer min överstoppning att bli. Som överstopp-

ning har jag valt att använda celocrin- och tagelmattor. Traditionellt används 

celocrin som grundstoppning och tagel som överstoppning, men för att hela 60 

millimeter skall byggas kan det fort bli dyrt när allt skall vara tagel, och i 

slutändan kommer man inte att känna att det är en annan typ av stoppningen i 

botten då stoppningen skall vara så tjock. Mattorna har en jämn tjocklek över 

hela ytan och behöver därför inte att redas ut något som gör att man sparar 

mycket tid. Båda mattorna är ungefär 25 millimeter tjocka, men 20 millimeter i 

pressat tillstånd, så för att komma upp i de 60 millimetrarna som behövs för 

överstoppningen måste tre mattor användas. Valet står därför nu mellan att 

använda ett lager celocrin med två tagelmattor ovanpå det eller 2 mattor med 

celocrin och en med tagel ovanpå det. Jag la mattorna på ett platt underlag för 

prova mig fram till en kombination som kändes bra. Ryggen skall vara lite 

mjukare än sitsen så val nummer två, med en celocrin matta i botten och två 

tagel mattor ovanpå det, blev den bästa kombinationen. Stoppningens kan ses i 

bild nummer 15. 
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Bild 15: Ryggens stoppningslager nummer et- celocrin mattan, nummer två och tre- Tagelmattor 

En domestik sätts på för att prova ut de olika karstorlekarna och för att hitta 

vilken storlek som passar bäst till soffan så att det blir proportionerligt, se bild 

nummer 16. När man gör djuphäftning finns det några regler att följa; de 

yttersta karen måste avslutas mer än fem centimeter från kanten för att det inte 

ska se konstigt ut. Längden på de nedersta vecken skall vara längre än ett kars 

höjd, det vill säga att om karet är 200 x 190 millimeter så måste det nedersta 

tygvecket vara längre än 200 millimeter.(Hällström, Fredrik) 

När man har hittat den storlek man vill ha kan man rita ut karen med en penna 

eller blyerts för att få ett bättre intryck av det slutliga resultatet (bild no.16). 

När man gör djuphäftningen i domestik eller beklädnadstyg skall det övriga 

tyget som man får hela vägen runt läggas i veck som går rakt upp eller ut som 

visas nedan, förutom närmast armstödet, här läggs vecket på snedden för att få 

ett mera enhetligt intryck längs den nedersta raden.   
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Bild 16: Närbild av Ryggens utritade kar och veck 

När storleken på karen är bestämd tas domestiken av och persiennlina dras 

genom stoppningen för att hitta igen alla punkterna som behövs för att göra 

djuphäftningen (se bild 17). Hål måste skäras i stoppningen där persiennlinan 

går för att göra plats för knappen som skall sitta där sen, hålet måste också 

vara tillräckligt djupt så att knappen kommer hela vägen ner till grundstopp-

ningen. 

 

Bild 17: stoppningen med persiennlina som markerar vart diamanterna/karen skall sitta 



   

13 

 

Innan djuphäftningen görs i domestik läggs ett lager gråvadd ovanpå taglet för 

att förhindra att taglet smyger genom domestiken. Viktigt att komma ihåg med 

djuphäftningen är att vecken skall läggas neråt. Det kan vara nödvändigt att 

skära ränder genom gråvadden för att framhäva vecken som formas längst ner 

på ryggen mot sitsen. Det färdiga resultatet ses nedan, i bild nummer 18.   

 

Bild 18: Ryggens djuphäftning i domestik 

Det är också viktigt att avsluta stoppningen 0,5 – 1 centimeter från kanten och 

att vara konsekvent med det hela vägen runt då detta är det sista steget inför 

beklädnaden. Ju noggrannare man är vid det här steget ju bättre blir det 

färdiga resultatet. 

2.3                               Traditionell stoppning; Armstöd 

• grundstoppningen  

Efter att förarbetet är klart spikas en ny väv fast på insidan av armstödet, den 

spikas nu fast i den nya stopplisten för att skapa lite rum under armstödet och 

fästpunkter för båda armstödet och sitsens tyg. Stoppningen läggs tillbaka och 

fästs i väven med hjälp av genomdrag, stoppningen får också en ny linneväv 

för att jag sen ska kunna göra avsyningen. Som nämnt innan måste kanten 

vara hård och stadig och den avsydda kanten skall sluta med lika avstånd från 

träkanten så att man sen får plats med både stoppning, tyg och dekorkedern. 

Bild nummer 19 och 20 visar hur den avsydda kanten skal se ut.  
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Bild 19: Armstödets avsydda kant sätt från sidan            Bild 20: Armstödets avsydda kant sett framifrån 

Överstoppningen består av en tagelmatta med lite löst tagel under för att få en 

fin kurva på armstödet. Gråvadd och domestik kommer ovanpå detta och det 

färdiga resultatet ser ni i bilden nedan (bild no.21). Mellan rygg och armstöd är 

det viktigt att få ett fint möte, så det kan vara nödvändigt att fylla på med 

gråvadd i efterhand för att det blir en jämn övergång från rygg till armstöd. 

Den ena skall inte komma ut mera än den andre och nedersta delen på arm-

stödet skall sluta vid samma höjd som ryggens nedersta del.  

 

Bild 21: Soffans högra armstöd 
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2.4                               Traditionell stoppning: Sits 

• Sadelgjord spänning och fastsyning av resårer  

Originalsitsen hade fyra resårer på djupet och åtta på längden, man får inte 

plats med mera än fyra på djupet, men det blev lite glest med åtta på längden. 

För att se om det är plats till flera resårer spänns en non-woven upp under 

sitsens stomme och resårer placeras ut (bild 22). Innan non-woven tyget tas 

bort markeras exakt vart sadelgjordarna skall sitta. Nu spänns sadelgjorden 

upp, fyra på längden och tio på djupet.  

 

Bild 22: Bild av utplacerade resårer  

Sadelgjorden spänns upp i ett rutnätverk som ni ser i bilden nedan, bild 

nummer 23. Det är viktigt att det blir lika avstånd mellan sadelgjordarna 

speciellt på mitten då vi har en trälist där. Resårerna måste placeras så att de 

inte tar i listen när soffan är i användning och de pressas ner av vikten.  

 

Bild 23: Bild av sadelgjordflätningen 
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Resårerna placeras ut och sys fast med lika avstånd från varandra både på 

djupet och på längden(bild 24). Man kan ta i bruk små tvingar för att hålla 

resårerna på plats medans man hitta avståndet(bild 25). 

        

Bild 24: Närbild av resårerna                                                            Bild 25: Bild av klammer  

Resårerna sys fast i sadelgjorden på ett bestämt sätt. Det är den bakre och 

främre raden som är illustrerad som första raden i bild nummer 26 och rad två 

representerar mitten i mitt fall rad två och trä. Bild nummer 27 är en bild av 

soffans undersida när alla resårerna är fastsydda.  

      

Bild 26: (Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten.1988.s.32)Bild 27:Närbild av sadelgjordens undersida  
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• Resårsnörning  

Resårknutar  

                    

                                 

Från vänster till höger; Knut no.1; Omslag, används i ställvarv, måste komma en knut över. Knut no.2; 

Vanlig knut, används vid ställvarv och mellangarn. Knut no. 3; Halvslag, istället för omslag. Knut no.4; 

Vanlig knut som låser omslag. Knut no.5; När mellangarn möter tvärgarn (Rohdin, Morgan och Von 

Matern, Fredrik) 

"Snörgarnet till första ställvarvet fästs i bakre sargen med dubbel spikning och 

löper genom en märla på sargens innersida"(Stenberg, Bernt & Åkervall, 

Torsten.1988. s.56). Om höjden på den bakersta resåren skall vara ganska låg 

kan det vara lättare att inte ha märlor men att dubbelspika snörgarnet på 

undersidan av stommen och låta snöret gå ut genom sadelgjorden (Se bild 27 

på föregående sida). Första ställvarvet är illustrerat nedanför (bild no.28), 

första snörgarnet (snöret till vänster) ställer höjden på resårerna med hjälp av 

omslagsknutar (knut no. 1), höjden mäts från ett mätsnöre som finns mellan 

varje rad, mätsnöret kan ses i bilden nedan. Snörgarn nummer två (snöret till 

högre) binder lindningarna med knut nummer 4 och fastställer resårerna i rätt 

läge, med rätt lutning och med jämna mellanrum.  

 

Bild no. 28: Bild på första ställvarvet: (Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten.1988.s.56) 
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Andra ställvarvet kan man se nedan i bild nummer 29. Snöret spiks fast i 

baksargen och går över resårerna som visas nedan, med både en vanlig knut 

(knut no.2) och en knut som låser omslag (knut no.4). Figur no. 1 nedan visar i 

vilken ordning knutarna binds i framkantens resårer. Om man inte skall ha en 

rad med resårer på framkanten då det är för en fjädrande framkant och inte en 

fast utfylld kant som rokoko soffan skall ha. De främre resårerna följer istället 

stommens båge och stoppar exakt där stommen börjar, resårerna knyts så att 

de går 90 grader upp från mötet med stommen.  

 

Bild 29: Andra ställvarvet (Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten.1988.s.38) 

 

Figur 1: (Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten.1988.s.40) 

 

Nästa steg är mellangarn, mellangarnet är till för att fylla ut mellanrummet 

mellan resårerna för att stödja upp grundväven lite bättre och de knyts med 

fransk snörning (mellan resårraderna). Man börjar från sida till sida och sen 

från baksidan till framsidan. Knut nummer 5 är den knut man brukar när man 

möter mellangarnet på tvären.   
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Bild 30: Resårhuset innan mellangarns snörningen  

 

Bild 31; Resårhuset med mellangarnssnörningen  

• Snörten  

För att skapa en stadig kant runt resårhuset snörar man en ten på utsidan av 

alla resårerna, men har man ingen ten, så snörar man garnet mellan varje resår 

och knyter en vanlig knut (knut no.2) runt resåren och knuten som redan finns 

där för att fästa garnet och förhindra att det blir slakt mellan resårerna. I bilden 

nedan(bild 32) ser man vad man gör med snörgarnet i hörnet, här är det viktigt 

att inte dra ner resåren när man spikar fast snörgarnet.  
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Bild 32: Detalj av snörtenen i hörnet 

• Grundväven  

En grundväv spänns över resårerna och spikas fast i stommen innan man syr 

fast väven i resårerna med mothållsstick. (Bild no.33 nedan)  

 

Bild no. 33: Sitsens grundväv med fastsydda resårer  
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• Stoppning  

Precis som i ryggens stoppning brukas också här en celocrinmatta. I bilden 

nedan (bild no. 34) ses sitsens uppbyggnad med tre lager mattor mot framkant 

för att skapa en kullig sits. Detta för att få en bra lutning mot ryggen och stöd 

under knäna för att få bästa möjliga sittkomfort. 

Framkanten skall också byggas ut då den kommer att få en fast utfylld kant. 

Den översta celocrinmattan måste därför kunna täcka all stoppningen ner till 

listen på framsidan.   

 

Bild 34: Sitsen med uppbyggd kulle 

När sitsen är som man vill ha den spänner man upp en entränning över 

stoppningen (bild no.35) innan man börjar med genomdragen (bild no.36). 

 

 

Bild 35: Stoppning med entränning innan genomdragen  
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Bild 36: Genomdragen sett från sidan 

• Fast utfylld kant  

Framkanten måste fyllas ut då stoppningen skall vara rak mot kantens fram-

sarg men luta ut 1 – 1,5 centimeter där framkanten möter sitsen, detta så att 

sitsens framkant inte skall åka in efter flera år i bruk. Den fasta utfyllda kanten 

skall också följa träkantens svängar vid armstödet (se bild no.37 nedanför). 

Man fyller ut den utfyllda kanten med längder av tagelmatta som täcker hela 

framkanten på väven, detta täcks sen med sitsens översta tagelmatta som visas 

i bild nummer 34 på sidan 21. 

 

Bild 37: Närbild av kanten som skall fyllas ut 
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Det kan hända att man behöver lägga någonting som är lite hårdare innanför 

sitsens framkant då man senare skall sy av kanten och den behöver vara hård 

och stadig. Man kan rulla upp en del av celocrinmattan (bild 38) eller något 

liknande, och lägga in den där man skall sy av sen (bild 39). Sen sveps allt med 

den översta mattan som går från under ryggen och fram till trävirket på 

framkanten. 

           

Bild 38: Bild av upprullad celocrin matta. Bild 39: Den upprullade mattan läggs innanför framkan-

tens matta men utanför där sitsens matta slutar 

När kanten är tillräcklig ifylld spikar man ner väven och primer ut kanten för 

avsyning. Som sagt innan så skall framkanten komma 1 – 1,5 centimeter längre 

ut än på stommen förutom helt ytterst, mot sidorna, där stoppningen skall 

stoppa lite innanför träkanten där dekorbandet kommer sen. Den sista biten 

(cirka 10 centimeter) skall gradvis gå in mot armstödet. Sitsen sys av som visas 

i bild 40 och 41.   

 

Bild 40: Avsyningen sett fram ifrån  
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Bild 41: Avsyningen sett ovanifrån 

 

Bild 42: Genomdragningarna på sidan av sitsen                                                                        

När man har sytt av framkanten fyller man på stoppningen på sidorna och på 

baksidan till hela sitsen är jämn sen kan man sy av som visas i bild nummer 42. 
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• Överstoppningen  

Tagelmattan kan vara lite klumpig så den kan behöva redas ut lite på förhand 

för att sitsen ska bli jämn och fin. Om det blir några gropar i grundstoppningen 

efter genomdragen behöver man lägga lite löst tagel först för att bygga upp 

under mattan. Det kan vara nödvändig att även här bygga upp lite extra på 

främre delen av sitsen för att få den önskade kullen längst fram på sitsen och 

också en fin radie där sitsen möter framkanten. En domestik sträcks 

över överstoppningen och ett lager med gråvadd (se bild no.43) för att 

sen sys fast under den avsydda kanten med kråksparks stygn eller kaststygn.  

 

Bild 43:Bild på överstoppningen  

Efter att sitsens domestik är fastsydd syr man fast framkantens domestik längs 

med framkanten som i bild 44 under. Innanför domestiken sys fastrednings-

stygn som sen skall fyllas ut med tagel så att man får en rak och slät kant på 

framsidan (se bild no.45).  
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Bild.44: Bild av fastredningsstygnen vid framkanten  

 

Bild.45: Bild av den färdiga framkanten 
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2.5                                    Modern stoppning: Rygg 

 

Första steget i den moderna stoppningsprocessen är densamma som den 

traditionella stoppningsmetoden, man spänner upp och spikar fast en ny 

grundväv med en kurva för svanken. Som stoppning har man tre val när det 

kommer till lämpliga material; kallskum, polyeter och latex. Kallskum, 

polyeter och latex skiljer sig åt i den aspekten att kallskum och polyeter är en 

syntetmaterial medan latex är en naturmaterial. Ett bra exempel på vad som 

skiljer kallskum och polyeter hittas på webbsidan skumplastboden.com:              

"Egentligen samma material med skillnaden att kallskum har en mer 

oregelbunden samt större och kraftigare cellstruktur vilket gör att den har mer 

kraft att skjuta tillbaka en tyngd med (jämför med en hundrameterslöpare som 

har kraftiga explosiva ben). Polyeter är i regel ett behagligare skum att ligga på 

då det avlastar jämnare med sin fina cellstruktur. Samma volymvikt ger 

samma livslängd (det är en myt att kallskum är bättre, då de som regel har 

högre volymvikter har de också bra livslängd)."(www.skumplastboden.com)  

Latex är inte så rivtålig så man måste vara försiktig när man hanterar det, men 

det har en bra cellstruktur och en hög avlastning med en mjuk yta. Man 

sjunker in i latexen på ett annat sätt än polyetern så den känns lite mjukare. 

Efter att ha tagit all den här informationen i beaktning föll valet på polyeter 

som stoppningsmaterial för den här soffan.   

Det blev fastställt innan i den här rapporten att stoppningen måste vara 60 

millimeter djup för att få rätt djup för den bestämda karstorleken som valdes. 

Men om man inte vet vilken storlek man vill ha på karen just än kan man göra 

som vist i bilden nedan och sätta fast en polyeter på ryggen och markera ut 

karen med nålar som visat i bilden nedan(bild 46).   
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Bild 46: Provpolyeter för att hitta storleken på diamanterna/karen för djuphäftning 

En 40 millimeters polyeter läggs i botten med en 20 millimeters supersoft 

ovanpå, detta för att få snygga djuphäftnings kar som har en mjuk finish, men 

man kan välja lite olika här, man måste bara komma ihåg att ryggen skall vara 

mjukare än sitsen.  

För att hitta den fasthet som behövs för ryggen finns det några densiteter som 

är avsedda för ryggstoppningar: man brukar gärna polyeter med en densitet 

på runt 38 newton till ryggen och 44 newton till sitsen.   

För att hitta den fastheten man vill ha kan man göra prov med olika polyeter 

densiteter som visat i bilden nedan (bild no.47). Det kan hända att man måste 

fasa kanten för att få ett fint avslut längst med ryggen, detta borde man också 

göra prover på.   

 

Bild 47: Djuphäftningsprov med polyeterstoppning 
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När man har valt vilken densitet man vill ha limmar man ihop dom två 

plattorna och kapar till ryggens form, (med hjälp av en plast kan man rita ut 

ryggen och överföra formen till polyetern) med en eventuell fasning runt 

kanten. Sen borrar man hål i polyetern för djuphäftningen med hjälp av ett 

special borr. Borren kan ses nedan (bild 48) tillsammans med en bild på dom 

utborrade hålen (bild 49).  

                                

Bild 48: Special borr som används för att borra ut hål i polyeter. Bild 49: Närbild på hålen i 

polyeterstoppningen inför djuphäftning.  

 När polyetern är klar limmar man fast den på ryggens grundväv, det är 

viktigt att polyetern slutar 0,75- 1 centimeter från kanten hela vägen runt för 

att få ett jämnt avslut då det enda som skall ovanpå polyetern är domestik, ett 

lager fiberfill och slutligen beklädnadstyget (0,5 centimeter måste vara kvar för 

dekorationsbandet). Nu kan djuphäftningen göras i domestik och spikas fast 

längsmed ryggens innerkant. Domestiken behövs för att beklädnadstygets 

veck lägger sig rätt. 

 

 

2.6                               Modern stoppning: Armstöd   
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Här gör man likadant som i början av förra momentet och spänner fast en väv 

till insidan av armstödets stomme. För att hitta riktig densitet och tjocklek på 

armstödets stoppning kan man börja med att prova samma kombination som 

på ryggen, detta för att armstödet kommer att få en annan typ av belastning än 

det ryggen får då man kommer att luta sig på armstödet på ett annat sätt.  Man 

måste därför prova sig fram med olika densiteter då armstödet kan behöva lite 

mera motstånd än ryggen. Tjockleken kommer också lite an på hur det ser ut. 

Det skall se proportionerligt ut så ögonen bestämmer i det här fallet. Om 

armstödet behöver en högre densitet och tjocklek så byts den nedersta 

polyetern ut medans supersoften ovanpå förblir densamma, detta för att 

armstödet skall få samma mjuka känsla och finish som ryggen. Det kan hända 

att armstödets stoppning också behöver fasas av (om ryggens stoppning 

behövde det) där stoppningen möter framkanten på sitsen, där 

dekorationsbandet kommer sen. Stoppningen limmas på väven och slutar 0,75 

– 1 centimeter från kanten.  

2.7                                 Modern stoppning: Sits  

Istället för handsnörda resårer som används i resårhus kommer pocketspring 

att användas till sitsen. Skillnaden på ett resårhus och pocketspring är att 

resårhuset fjädrar tillsammans och pocketspringen fjädrar individuellt (bild 

51). I möbler använder man sig oftast av 13 centimeters pocketspring då de har 

lång fjärdingsväg och därför är ideala för möbelsitsar.  

 

Bild 50.(www.comfortex.org) 

För att kunna använda pocketspring måste man ha en träplatta i botten, så 

första steg blir att mäta ut stommen (om den är rektangulär) eller rita ut 

formen på en non-woven eller plast (lättare om formen inte är rektangulär, 

som i vårt fall) för att skära till en bottenplatta. Sedan så limmar och skruvar 

man dit reglar som kommer att hålla bottenplattan på plats, men i och med att 

pocketspringen är platt måste man komma ihåg att vinkla bottenplattan så att 

man får en 5 centimeters lutning på sitsen.  
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Ett material, tjockare tyg eller non-woven, läggs på och spikas fast i 

bottenplattan, under pocketspringen för att förhindra ljud som kan uppstå 

mellan pocketspringen och träplattan. Nästa steg blir att mäta bottenplattan för 

att ta reda på hur många pocketsprings som får plats, när antalet pocketspring 

har bestämts klipper man ut de man behöver och spikar fast dom i 

bottenplattan, så dom inte rör på sig sen. 

En pocketspringsits behöver vara stadig och stabil och måste därför ha en sarg 

i framkanten som innesluter pocketspringen. Normalt måste den ha det på 

sidorna också, på alla tre eller fyra sidor om det inte finns något som håller 

emot bak, men med lutningen som behövs på soffan kommer bottenplattan att 

vinklas och fästas i underkant av sitsens stomme bak. Pocketspringen får 

därför stöd från stommen på bägge sidorna och bak. En sarg med samma 

längd som framkanten byggs och skruvas fast i stommen framför 

pocketspringen. Sargen skall luta ut mellan 1-1,5 centimeter i överkant lika 

som med den traditionella stoppningens avsydda kant. I och med att sitsens 

stomme inte är helt rak måste sargen ha samma form (se bild 22 sida 14). Som 

sarg använder man sig oftast av 45 x 45 millimeters reglar. Sargen skall inte 

vara lika hög som pocketspringen så att man senare kan limma dit en pytt i 

panna, detta för att man inte skall känna trävirket på framkanten när man 

sitter på den. Man kan eventuellt limma dit en mjuk polyeter under eller 

ovanpå pytt i pannan för att få en bättre svikt och skönare komfort för benen, 

men i och med att en rokokosoffa har en fast utfylld kant som är hård borde 

detta inte vara nödvändig.  Pytt i pannans höjd skall vara mindre än sargens 

bredd för att göra den stabil. 

Efter att sargen har kommit på plats sveper man pocketspringen med en 

gråvadd för att få en jämn yta mellan pocketspringen och 

polyeterstoppningen.  Polyetern på sitsen skall inte vara mindre än 3o 

millimeter för att undvika att känna pocketspringen genom, men höjden på 

polyetern avgörs av sitsens färdiga höjd. Här är det bäst att ha en fastare 

polyeter i botten och en mjukare ovanpå för att få en fast men mjuk sits. 

Sedan limmas tre domestikremsor runt kanten på sitsen; på framkanten och på 

sidorna. Remsorna spänns ner och ger stoppningen en rundad kant. Bilden 

nedanför illustrerar hur uppbyggnaden av sitsen ser ut(bild 51).  
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Bild 51: Ritning på träsargen i framkant med pytt i panna och två lager polyeter ovanpå det som med en 

rundad kant. 
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3 Materialpris, Arbetstid och Hållbarhet 

Materialpriserna är hämtade från nevotex's hemsida www.nevotex.se, 

hornbach’s hemsida www.hornbach.se och samtal med wasabedden, priserna 

är exklusive moms och fraktkostnader. Arbetstiderna kommer från svenska 

tapetserarmästarnas(STC) tidslista och genom samtal med Fredrik 

Hällström(Lärare och erfaren tapetserare)som har mycket erfarenhet med 

moderna stoppningsmetoder. Hållbarheten är hämtad från samtal med lärare 

Fredrik Hällström och Mary Forsen samt webbsidor.  

Materialpris 

• Traditionell stoppning:          

Resårhus                       5R* x 10stk x 19 sek + 6R x 10stk x 20 sek   

                                      7R x 10stk x 22 sek + 8R x 10stk x 24 sek       

                                      + resårgarn                                                          = 850 +87          

Sadelgjord                     14 meter x 18,25 sek                                         = 255,5  

Bärande-/grundväv (Sits)     2meter x 124 sek                                     = 248  

Stoppning                       Celocrinmatta 3.7 meter x 120 sek               = 444        

                                        Tagelmatta 5.6 meter x 220,4 sek                   = 1234,24  

Gråvadd                         2 meter x 32 sek                                               = 64 

                                                                                          Totalsumman = 3183 Sek   

• Modern stoppning:          

Bottenplattan+ Sarger     MDF-skiva* + sarg*                                         = 199 + 16,8 

Pocketspring       88 x 198 – 13 cm hög                                                     = 977 

Stoppning           40mm polyeter x 2 plattor* x 328,5 sek                       = 657  

                               20 mm polyeter x 1 platta x 260 sek                           = 260  

                               20mm Supersoft kallskum x 1 platta x 215 sek         = 215  

                                                                                               Totalsumman = 2349 Sek   

http://www.nevotex.se/
http://www.hornbach.se/
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Material som inte är inkluderad är fiberfill, knappar, bärande-/grundväv och 

annat som båda metoderna använder sig av och som kostar det samma.  

*R står för ringer. 5R = fem ringer osv.  

*Polyeter priserna är per platta. Och en platta är på 120x200m  

*MDF-skiva: 19 x 600 x 1500 mm   

*Sarg: 45 x 45 mm                       

 

Arbetstid 

• Traditionell stoppning:             

Resårstoppning                                                                                          = 13 timmar  

Omklädsel                                                                                                   = 26 timmar  

Helrenovering                                                                                            = 11 timmar  

                                                                                                          Totalt = 50 timmar  

 

• Modern stoppning:  

Pocketspring + 

stoppning                                                                                                    = 8 timmar  

Omklädsel                                                                                                   = 26 timmar  

Helrenovering                                                                                             = 8 timmar 

                                                                                                           Totalt = 43 timmar  
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Hållbarhet 

• Traditionell stoppning  

Resårhuset: Resårerna håller i 50 år eller längre(Hallen, jane.2008), 

sadelgjorden håller också länge. Linne och hampa håller längre än jute då det 

är starkare fibrer, men det som kan ske är att sadelgjorden blir lite slack dock. 

Vad som går sönder först på ett resårhus är garnerna som resårerna är snörda 

med.                                                

Stoppningen: I traditionell stoppning använder man sig av en kombination av 

plant- och växtbaserade material som celocrin (kokos), halm, träull, krollsplint 

(palmblad) och tagel. De här typerna av stoppning varar länge.   

I äldre stoppningar som inte har genomdrag kan stoppningen bli om 

distribuerad efter flera års bruk och resultera i en ojämn sits. Stoppningar som 

är gjord efter slutet av 1700-talet under den sengustavianska perioden har inte 

det här problemet, då det var i den här perioden att man började att sy av 

kanterna och göra genomdrag. Det är normalt grundväven som går sönder 

först, detta gör att stoppningen faller genom och resulterar i en ojämn sits.  

Dock sker detta efter väldig lång tid när fibrerna i väven slitits ut. I dag är det 

mest linneväv som brukas i traditionell stoppning då det är en stark fiber som 

håller länge.  

 

• Modern stoppning       

Pocketspring: Det är svårt att hitta livslängden på 

pocketspringsleverantörernas sidor, men en pocketspringsmadrass har en 

kvalitetsgaranti på 10-15 år. Den här kvalitetsgarantin är baserad på att man 

sover på sin madrass 8 timmar om dagen. En stoppad möbel används mindre 

än det, men man kan nog säga att en stoppad möbel i en offentlig miljö borde 

ha en livstid på över 10år, och längre i en hemmamiljö.  

Stoppning: "Kallskum är kraftigare och därmed lite hårdare än polyeter men 

dock är känslan, kvalitén och livslängden bättre. Polyeter är mjukare och har 

generellt en mer jämn avlastning i jämförelse med 

kallskum."(www.Nevotex.se.) Generellt säger man att ju högre volymvikt en 

kallskum eller polyeter har ju längre livslängd har den. Kallskum- och 

polyetermadrasser har en kvalitetsgaranti på mellan 10 – 20 år. En stoppad 

möbel i en offentlig miljö borde därför ha en livslängd på över 10år, och längre 

i en hemmamiljö. 

Latex är inte så riv tålig så man måste vara försiktig när man hanterar det, men 

den har en bra cellstruktur och en hög avlastning med en mjuk yta. Man 

sjunker in i latexen på ett annat sätt än polyetern så den känns lite mjukare. 

http://www.nevotex.se.)/
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Tyget avgör också livslängden på modern stoppning. Sol och luft tränger 

genom tyget och tär på stoppningen. Läder och vinyl blockerar solen bäst. 
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4 Resultat 

Materialpris  

Materialpriset på den traditionella stoppningen slutade på en totalsumma av 

3183 sek medan materialpriset för den moderna stoppningen slutade på 2349 

sek. Skillnaden ligger på 834 kr. 

Arbetstid   

Arbetstiden för en rokokosoffa stoppad med traditionella metoder tar 50 

timmar att stoppa och klä om medan en rokokosoffa stoppad med moderna 

tekniker och material tar 43 timmar att stoppa och klä om. 

Hållbarhet  

En möbel stoppad med traditionella metoder och material kan hålla upp till 50 

år eller längre, medans en möbel med moderna stoppningstekniker och 

material håller i över 10 år. 
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5 Diskussion och reflektion 
 

Jag satte ut att göra två processbeskrivningar av en möbel som 

originalutförande var traditionellt stoppad. Detta gjorde jag genom att först 

beskriva steg för steg hur man stopper om en rokokosoffa med traditionella 

stoppningstekniker och sen beskriva steg för steg hur man kan göra det med  

moderna stoppningstekniker. Den traditionella stoppningsmetoden hade 

många flera steg att följa än den moderna stoppningstekniken.  

I traditionell stoppning bestämmer resårernas höjd vilket resultat man får på 

sitsen, om man får en hård och fast sits eller lite mjukare. Traditionella sitsar är 

normalt fasta och ganska hårda i början, men de blir mjukare över tid. 

Traditionella stoppningsmaterial packas också ganska hårt för att få bäst 

resultat.  

Moderna stoppningsmaterial är generellt mjukare, men man kan få samma 

resultat som en traditionellt stoppad möbel om det är det resultatet man är ute 

efter. Om man vill ha ett mjukare resultat från början vill jag definitivt 

rekommendera att gå på en modern stoppning. Den ena metoden är inte att 

fördra över den andre, det är olika metoder med olika resultat.  

Efter att ha räknat ihop materialpriserna och arbetstiderna för de två olika 

metoderna kan man se att  den traditionella stoppningsmetoden tar längre tid 

och att materialpriserna är högre för den här metoden. Den moderna 

stoppningsmetoden blir därmed billigare i båda arbetstid och 

materialkostnader, men ser man på hållbarheten så ser man att de traditionella 

materialen håller längre än de nya som man använder sig av i den moderna 

stoppningen.  

Nu måste man ju ställa sig frågan om hur länge en möbel skall hålla? Hur 

länge vill man att en möbel skall hålla? Vi lever med en konsumtionskultur så 

en möbel behöver inte hålla lika länge som den gjorde förut då det var dyrare 

att köpa möbler. 

 

 

I framtiden skulle jag gärna vilja satta ihop en tabell som kan visa kunderna 

hur lång tid det tar att stoppa om en möbel med de olika 

stoppningsteknikerna, möjliga materialval för de båda, med priser, 

tidsberäkning, hållbarhet och också hur det beter sig i fall av brand.  
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Vi gjorde ett brandprov av alla de olika materialen som förekommer i 

stoppade möbler och upptäckte att några material verkligen inte borde brukas 

i en hemmamiljö. 

Jag vill gärna sätta ihop denna typ av tabell så att tapetserarkunder kan göra 

ett medvetet val så att de själv kan komma fram till vad som passar just de 

bäst. Några värdesätter hållbarhet över pris medan andra tänker det 

motsatta.     
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