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Sammanfattning/Abstract 

Den här uppsatsen handlar om tillverkningsprocessen av vad författaren har 

valt att kalla för ludvigkuber till delar i en gesällmöbel. Ludvigkuber är ett 

illusionsmönster av fanerbitar som bildar tredimensionella kuber. Mönstret 

har sitt ursprung från bland annat antikens Grekland men blev populärt under 

Ludvig XIV:s regeringstid. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tillverkningsprocessen av en 

traditionell metod och jämföra denna med en modern metod för att fastställa 

vilken av dessa som lämpar sig bäst vid tillverkningen av delar till en 

gesällmöbel. 

 

I uppsatsen beskrivs tillverkningen och användandet av två olika jiggar samt 

för- och nackdelar med dessa. 

 

Resultatet visar på fördelar med att använda sig av den moderna metoden just 

i det här fallet, men att den klassiska metoden med lite mer efterforskning och 

justeringar skulle lämpa sig att använda även till detta ändamål. 

Nyckelord/Keywords 

Möbelsnickeri, skåp, Louis cubes, ludvigkuber, illusionsarbete, faner, 

dekorativ fanerläggning, parquetry, parkettläggning, marquetry 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den här rapporten beskrivs tillverkningsprocessen av en del till en 

gesällmöbel. Möbeln är ett skåp på benställning. Benställningens sarger, samt 

en utdragsskiva i skåpet pryds med en dekorativ fanerläggning, eller 

parkettläggning, i form av ett mönster som författaren har valt att kalla för 

ludvigkuber. På engelska benämns mönstret som Louis cubes. 

 

Traditionellt har mönstrets delar sågats för hand och mönstret har fått sitt 

nuvarande namn från Ludvig XIV, eftersom det var mycket vanligt 

förekommande på möbler under hans regeringstid. (Carbatec 2015) Mönstret 

förekom dock betydligt tidigare på bland annat mosaikgolv i antikens 

Grekland, romarriket och i katedralen i Siena, Italien från 1200-talet. 

(Wikipedia [u.å]) 

 

I rapporten beskrivs hur en jigg tillverkas och används för att göra mönstret på 

traditionellt vis. En jigg tillverkas även för att göra mönstret på ett modernt 

sätt och sedan jämförs dessa med varandra. 
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1.2 Problemformulering 

Mönstret består av tre olikfärgade rombformade fanerbitar med lika långa 

sidor och 60 gradiga hörn. Romberna sammanfogas med olika fiberriktning för 

att skapa en optisk illusion av en kub. Det krävs hög precision på snitt, vinklar 

och sammanfogning för att det ska bli ett bra slutresultat som duger att 

använda i gesällsammanhang. I litteraturen beskrivs själva tillverkningen av 

jiggar och hur man monterar mönstret noggrant. Vad som däremot inte 

beskrivs tillräckligt är hur noggrann man måste vara i de olika momenten och 

vilken kvalitet det kommer att ge på slutresultatet. I vissa fall nämns att 

justeringar behöver göras för att uppnå ett bra slutresultat och att noggrannhet 

på momenten innan montering inte är av största vikt. Ibland krävs dock 

noggrannhet hela vägen, som exempelvis i mitt fall eftersom mönstret skulle 

passas in på en begränsad yta på utdragsskivan samt sarger. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att jämföra olika metoder för framtagning av 

romberna och se vilken av dem som ger bäst resultat. Målet är att hitta en 

arbetsmetod för större produktion som kräver inga eller så få justeringar som 

möjligt på romberna. Mönstret ska vid sammanfogning vara fritt från glipor 

och lämpa sig att användas vid gesällsammanhang. 

 

1.4 Frågeställning 

• Vad finns beskrivet i litteraturen om tillverkningen av ludvigkuber? 

• Hur ska den bästa kvaliteten på slutresultatet uppnås? 

• Vilken av de båda metoderna som undersöks medför det bästa resulta-

tet? 
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1.5 Avgränsningar 

Endast två metoder kommer att testas och jämföras. I rapporten tas 

tillverkningsprocessen av jiggarna, användningen av dessa och jämförelsen 

mellan metoderna upp. Hur man går till väga med sammanfogning av 

romberna, limning av dessa och ytbehandling tas inte upp i rapporten. 

 

1.6 Metod 

Tester och litteraturstudier leder fram till en slutsats om vilken 

tillverkningsmetod som lämpar sig bäst vid tillverkningen av romber till delar 

i en gesällmöbel. Den ena metoden som beskrivs är mer klassisk där romberna 

skärs för hand med fanersåg. För den här metoden behövs en jigg med 

noggrant placerade anhåll. Den andra tillverkningsmetoden är modernare och 

utförs i justersåg. En jigg med liknande förutsättningar som föregående metod 

används. Materialet till romberna består av 1,5 mm faner av lönn, ek och 

valnöt. 

 

1.7 Befintlig kunskap 

Samtliga källor beskriver noggrant tillverkningen av romberna oavsett 

tillverkningsmetod och det går att följa arbetsmetoderna angivna i litteraturen 

för att återskapa tillverkningsprocessen. Det som nämns om kvaliteten på 

slutresultatet i bland annat To make as perfectly as possible, Ruobo on marquetry 

(2013 s.94-96) och på canadianwoodworking (2016) är att exakta dimensioner 

inte är av största vikt om man inte ska passa in mönstret mot något. Vidare 

anges att man justerar bitarna allt eftersom under monteringen om det krävs. 

De använder sig dock av en tillverkningsmetod som inte tas upp i den här 

undersökningen. Carbatec (2015) beskriver att med fanersåg kan det bli glipor 

på grund av att snitten blir vinklade på undersidan. Vid användande av ljusa 

träslag mot varandra kan detta vara ett problem. 

 

 



4 

 

2 Undersökning/Genomförande 

2.1 Tillverkningsprocess med klassisk metod 

Vid tillverkningen av romber med den klassiska metoden användes en metod 

som beskrivs i boken Marquetry techniques skriven av David Middleton och 

Alan Townsend. (Middleton&Townsend 1993 s.49-53) Utrustning som behövs 

till detta är en jigg och en fanersåg. Fanersågen som användes var väl använd 

så tänderna filades till inför testet. (Finewoodworking/2009/07/01) Jiggen 

består av en parallell platta med två stycken anhåll på. Det vänstra anhållet på 

bilderna är nittio grader mot en sida av plattan och det andra anhållet är sextio 

grader mot det vänstra anhållet. 

 

Det raka anhållet limmades först mot plattan. Sedan användes en vinkelhake 

för att få rätt vinkel mot det andra anhållet, som klämdes fast mot plattan vid 

önskad grad och sedan skruvades fast. Metoden/tekniken går ut på att först 

skära fanerremsor mot anhållet som är nittio grader. Fäst i det anhållet sitter en 

ledad träbit av ett hårdare träslag som används som pressbit när remsorna 

skärs ut. Pressbitens storlek är densamma som slutmåttet på remsorna. 

Remsorna läggs sedan mot sextiograders anhållet, skjuts emot 90 graders 

anhållet och romberna skärs med samma pressbit som remsorna. På så sätt blir 

resultatet en rombformad bit med samma mått på alla ledder. För att remsorna 

ska bli parallella kan man först renskära ena sidan med en pressbit över eller 

handhyvla mellan två brädbitar. 

 

I boken föreslår man en vinylklädd platta som klarar slitage över en längre tid. 

Till det här testet användes en platta av plywood och en äldre fanersåg som 

filades till inför testet. 
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Bild 1. Sågning av remsor med fanersåg. 

Till vänster på bilden syns det mörka nittiograders 

anhållet med en pressbit över som bestämmer 

bredden. Faneret skärs till i rätt bredd.    

 

Bild 2. Sågning av remsor med fanersåg. 

Fanerremsa tillskuren 

 

Bild 3. Sågning av romber. 

Remsan ligger mot det ljusa sextiograders anhållet 

och skjuts mot nittiogradersanhållet. 

Bild 4. Sågning av romber. 

På bilden syns hur en romb har skurits till 
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2.2 Tillverkningsprocess med modern metod 

För tillverkning av romber med en modern metod har studier gjorts om 

dekorativ fanerläggning av Silas Kopf, en mästare inom fanerläggning. Han 

beskriver i text och på film hur man bygger en jigg/släde till justersåg för att 

såga delar till fanerläggning. (Kopf 2008 s.198) Släden består i grunden av en 

20 mm mdf-skiva med ett anhåll i fram och bakkant. Släden kan sedan 

anpassas för olika ändamål. 

 

 

 

 

I det här fallet behövs ett anhåll på höger sida om sågklingan för att såga 

remsor och ett på vänster sida för att såga remsorna till romber. För att släden 

ska fungera som den ska i det här testet är det många faktorer som ska 

samspela. Till en början måste det främre anhållet vara nittio grader i 

förhållande till sågklingan. Det bakre anhållet behöver man inte vara noggrann 

med. På den aktuella justersågen som användes vid testet finns ett spår i 

bordet. Detta användes som guidning med en list på undersidan av släden. 

Det främre anhållet fästes med lim och med en skruv i ena änden och med en 

spik i den andra så att anhållet kunde justeras innan limmet hann torka. För att 

kontrollera om anhållet blivit nittio grader gjordes sågtest och anhållet 

justerades på sidan med spiken tills det önskade resultatet uppnåddes. 

 

Bild 5. Släde till justersåg 
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Efter detta behövdes ett justerbart anhåll på höger sida om sågklingan, som 

bestämmer bredden på fanerremsorna och därmed storleken på romberna. 

Anhållet utgörs av en platta av 10 mm plywood med ett högre stöd i framkant 

för att kunna klämma fast det emot främre anhållet på släden. Plattan sågades 

först parallell för att sedan limma på stödet mot ena kanten på skivan. För att 

säkerställa att anhållet blev nittio grader mot klingan, klämdes anhållet fast 

mot släden och skivan rensågades en gång. Därefter kunde anhållet ställas in 

till önskat breddmått. Anhållet för att såga remsorna till romber består av en 

liknande platta som på höger sida men sågad i 60 graders vinkel emot 

sågklingan. Denna kläms också fast mot släden. 

 

Första steget vid tillverkningen är att rensåga ena sidan av det som ska bli 

remsor. Detta kan göras som vid den klassiska metoden eller direkt på släden 

som beskrivs av Silas Kopf. I det här testet gjordes det med släden. Faneret 

hölls på plats vid sågningen med hjälp av en pressbit som pressades ovanifrån. 

Sågklingan höjs så mycket så att den precis går igenom faneret. När ena sidan 

av remsan är riktad pressas den emot höger anhåll och andra sidan rensågas. 

Romberna sågades genom att lägga remsorna mot det vänstra anhållet, trycka 

dem mot det högra anhållet och såga. Även detta gjordes med en pressbit 

ovanifrån. 

 

 

Bild 6. Sågning av remsor i justersåg 

Här syns en valnötsremsa som ska sågas till. Till höger är 

breddanhållet och till vänster en pressbit att hålla ner 

faneret med. 
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Bild 7. Sågning av romber i justersåg. 

Här ligger remsan mot sextiogradersanhållet i botten på släden och trycks mot nittiogradersanhållet 

till höger. 

Bild 8. Montering av kuber 
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Bild 9. Slutresultat 

Bilden visar utdragsskiva samt framsarg på skåpet med parkettläggning. 
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3 Resultat 
Tillverkningen av jiggen till den klassiska metoden var relativt lätt och snabb 

att göra. I den här liksom den andra metoden var precision av största betydelse 

och jag upplevde att det gick att få till rätt mått och vinklar på jiggen utan 

större besvär. Fanersågen gjorde ett fint och skarpt snitt, men sågsnittet på 

faneret på höger sida om sågen blev vinklat. Detta medförde att 

anläggningsytan mot en annan romb inte blev tät. Man skulle kunna eliminera 

detta problem genom att renskära remsan efter varje sågad romb men det 

skulle då innebära en massa extra arbete. Det som kan försvåra processen är 

bland annat kvaliteten på faneret. Det var främst ekfaneret som på grund av 

sin sprödhet gjorde att det var svårt skära bitarna utan att de gick sönder. Det 

var även svårt att få faneret att ligga still medan man skar ut romberna. Med 

en snabbklämma som hjälper till att trycka ner pressbiten skulle problemet 

kanske avhjälpas. Detta resultat uppnåddes med faner av tjockleken 0,6 mm. 

Alltså inte den tjockleken som skulle användas i slutprodukten. Med faner av 

tjocklek 1,5 mm upplevdes större problem med att få fina snitt. Detta kommer 

sig troligtvis av att fler sågningar måste göras för att komma igenom faneret. 

Med tryck ovanifrån kan nog även detta problem avhjälpas. 
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Tillverkningen av släden till justersågen var betydligt mer tidskrävande och 

svårare att få till rätt vinklar. När släden väl är tillverkad har du en jigg som 

håller länge och fungerar till olika ändamål. Den är dock ganska tung och 

skrymmande i jämförelse med den andra jiggen. Snittytorna på fanerbitarna 

blev oftast tillfredställande, men det fanns svårigheter med att såga ekfaner 

även med den här metoden. En skarp klinga och bra stöd bakom faneret 

avhjälpte problemet något. Vid monteringen av mönstret upptäcktes att vissa 

bitar var något större eller i fel vinkel, vilket medförde en förskjutning i 

mönstret. Antagligen har faneret rört sig vid sågningen av remsor eller romber. 

I boken med Silas Kopf beskrivs hur han sågar flera remsor samtidigt, tejpar 

ihop remsor till breda sjok och sågar ut ett flertal romber samtidigt. Det här 

arbetsförfarandet hade varit mycket tidssparande men jag kände inte att jag 

hade kontroll över processen och sågade därför en remsa i taget. 
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4 Diskussion och reflektion 
Med målet att skapa ett illusionsmönster med perfekta sågsnitt och vinklar har 

jag byggt och tillverkat jiggar för tillverkning av romber. Precision och 

noggrannhet har genomsyrat arbetet för att få ett tillfredställande resultat. Jag 

har nu tillverkat en utdragsskiva med ludvigkuber på som jag är oerhört nöjd 

med och som pryder sin plats i gesällarbetet. 

 

Monteringen av mönstret har varit ett mycket tidskrävande arbete. Precision 

har varit oerhört viktigt för att få en bra slutprodukt. Det var ett arbete som 

passar mig som person, där jag kunde sitta och pyssla tills det blev ett perfekt 

resultat. 

 

Trots att jiggen till den moderna metoden tog tid att tillverka tycker jag att den 

fungerade bäst för det här ändamålet. Den kändes stabil, pålitlig och som gjord 

för massproduktion och det gillade jag. Den moderna metoden löste enligt min 

mening både problemen med eventuella glipor när ljusa faner ska 

sammanfogas och när mönster ska passas in på begränsade ytor. Den klassiska 

metoden fungerar också bra men inte när mönstret kommer att synas av 

gesällgranskare i slutändan. 

 

Ytterligare tester skulle vara intressant att göra för att se hur tolerant man kan 

vara med sågsnitten. Eftersom bitarna inte limmas mot varandra kanske 

vinklarna är viktigare än snitten. Då kan man såga romberna för hand eller 

använda stämjärn med den klassiska metoden och acceptera att mötena har en 

vinkel på undersidan. Eventuella skuggor/glipor på ovansidan smälter 

troligtvis in i mönstret. 
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