Så här enkelt är
det att tapetsera

Förbered väggen
Se till att väggen är ren, torr och jämn. Ta eventuellt bort
gammal tapet med tapetborttagare, med ånga eller med
Tapetloss. Om den gamla tapeten är jämn utan överlapp
och det inte sitter för många gamla lager av tapet, kan man
troligtvis tapetsera över det gamla. Ojämnheter på väggen
bör spacklas, slipas och grundmålas, innan du tapetserar.

Rolla på limmet
Klipp eller skär tapetvåderna i rätt längd; lägg till ca. 5 cm
som du sedan skär bort efter att du satt upp tapeten.
Rolla nu tapetlim flödigt på väggen lite bredare än en
våd och se till så att du får ut lim på hela ytan.

Sätt upp tapeten
Se till att den första våden hamnar helt lodrätt. Släta ut
tapeten med en tapetborste uppifrån och nedåt mitt på
våden och sedan ut mot kanterna. Se till så att det inte
finns kvar några luftblåsor och skär sedan av tapeten
mot golvlisten och taklisten.
Applicera lim på väggen till nästa våd. Sätt nästa våd
kant i kant med den första och var noggrann med
mönsterpassningen. Torka bort eventuella limrester
med varmt vatten. Skär rent vid tak, fönster och dörrar
och njut av resultatet.

Ingen
mönsterpassning

Förskjuten
mönsterpassning

Rak
mönsterpassning

Tips och goda råd
Ett rum åt gången
Välj ett överskådligt område, så att ditt
tapetprojekt blir en succéupplevelse. Sätt
din personliga prägel i ett enskilt rum, en
fondvägg eller varför inte inne i ett skåp.

Hur många rullar?
Mät väggarnas höjd samt bredd och räkna
bort fönster och dörrar. De flesta rullarna
är 10 meter långa och 53 cm breda. Det
innebär 3-4 våder/rulle vid normal takhöjd.
Köp hellre en rulle för mycket, så att du
är säker på att det räcker. Tänk på att
spara det som blir över, kan vara kul att
använda småbitar i dockskåpet eller
någon annanstans.

Kontrollera trycknumret
Tänk på att kontrollera så att tapetrullarna
har samma trycknummer innan du sätter
igång, annars riskerar du att rullarna skiftar
lite i nyans.

Runt väggkontakter
Som huvudregel tapetserar du bara över
dem som om de inte fanns. Därefter skär
du ett tvärsnitt rakt över och skär rent runt
om. Gör detta noggrant så att kanterna
blir raka och sluter helt tätt.

Detta
behöver du:
Tapetrullar

•

Lim, ca. 1 liter/rulle

•

Roller till limmet

•

Sax

•

Tapetkniv

•

Linjal eller bredspackel

•

Tapetborste

•

Ev. Tapetlod

•

Ev. Tapetlåda
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