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Sedan början av 1500-talet har man tillverkat papperstapeter. Till en början var det endast de
mest förmögna som var förunnade dessa nymodigheter. Det var dyra, handgjorda tapeter.
Nu för tiden är vackra tapeter tillgängliga för alla. De tycks aldrig minska i popularitet och
utvecklas ständigt. Det märks inte bara i mönster och färger utan också i material.

Var sätter man den första våden?
Eftersom tapeter av typen non woven inte sätts med överlappande skarvar utan kant i kant, ger de inga
skuggor av släpljus från fönster. En klassisk papperstapet däremot, som sätts med överlappande kanter, ska
man ta för vana att börja sätta vid fönstret, från båda sidor, och sedan arbeta sig in mot rummets mörkare
delar för att undkomma skuggor av dessa överlappande skarvar.

Loda
Väggar är sällan helt raka. Måtta därför upp en linje med ett lod och
markera med penna för att få en rak linje att sätta första våden mot. Gör
man inte det kommer efterföljande våder också att hamna snett, och det
kommer att ge intryck av att hela rummet lutar. Lägg en tapetrulle på
golvet nedanför, redo att dras ut och sträckas upp på väggen. Rullarna
läggs i ett tråg, en papplåda, som skyddar tapeten. Tråget följer ibland
med tapeterna vid köp, annars kan man låna ett i butiken där man
inhandlat tapeterna.

Rolla
Rolla ut ett jämnt och rikligt lager tapetklister på väggen. Applicera endast klister för en våd i taget
eftersom det torkar fort. Använd en pensel för att komma åt överallt, vid exempelvis lister. Missar man
en fläck kommer den att ge tapeten en blåsa.

Sätt upp
Dra upp våden några extra
centimeter mot taket så att den
går att skära av. Passa in våden
efter den lodade markeringen.
Börja fästa våden upptill på
väggen och tryck fast och släta
ut den med lätt hand. Arbeta
neråt och ut mot sidorna. Ett
tapetverktyg är bra att använda
för att släta ut tapeten.

Material och verktyg
Produkt/material

Kommentar

Tapet

Non woven eller papperstapet

Tapetlim eller klister

Anpassat till tapettyp

Verktyg

Kommentar

Tapetbord

Finns att köpa enklare varianter
i kartong eller hyra/låna där du
köper tapeter

Roller med skaft
Tapetlinjal
Brytbladskniv
Svamp eller trasa
Pensel
Lod eller långpass

Instruktionen är hämtad från Hemmafixarbibeln.
En längre version hittar du på BOLIST.se

