Kreativt kakel med
mönster och bårder
Den mest kreativa delen av
kakling är att komponera av
bårder och mönsterfriser.
Det kan ge väggar och kakelytor karaktär
och personlighet.
Börja med ett besök hos din handlare för
att få inspiration – kanske efter att du har
gjort en första koll på internet.

kakel

FÖRBEREDELSER
Du behöver: Raka bräder,
vattenpass, plasthink,
brukslev, tandspackel,
gummispackel, hovtång,
rits, borr, svamp, penna,
kakelskärare, kakelsåg.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Av Leif Qvist

linda hittade
sitt drömkakel

klassiskt eller kitsch?
Diskret och sobert, i klassiska toner som vitt, grått och
svart, är våra förstahandsval när det gäller kakel. Men till
hösten kommer nya influenser. Förvänta dig sådant som
AvPetraMalmFotoBengtAlm
marmor, guld och glitterfog. 
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Material: Kakelplattor,
fogkryss eller fogsnöre
(t.ex. 2 mm), kantför
seglingstejp, tätskikt och
roller, sättbruk, våtsilikon,
spackelmassa, täckplast.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

När materialet väl är
införskaffat tar varje
arbetsmoment inte så
lång tid. Det är torktider
na mellan varje moment
som gör att det färdiga
resultatet låter vänta på
sig.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Det finns egentligen inget
stopp när det kommer
till kakeltyper och priser.
Räkna ut den totala yta
du vill kakla och jämför
sedan kostnaden för ditt
drömkakel med vad som
finns i plånboken. Räkna
med att du kommer att
behöva kompromissa på
någon punkt.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

När du ska borra i kakel,
lägg på en tejpbit där du
vill ha hålet för att und
vika att borren slinter. Fyll
hålet med silikon.
Läs mer om kaklingsgrunderna i Bättre hem
2-2006!
Instruktionerna kan du
beställa på internet:
www.tidningenbattrehem.se
Prisuppgifterna
är endast tänkta
som riktlinjer
och kan variera
med sortimentet
hos just din lokala
Bolist-handlare.
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1. Det finns ett stort utbud av bårdstavar; kupade och flätade, släta och med
färdiga mönstermotiv. Alla är anpassade i längder till formaten på kakelplat
torna. De kupade finns med ytterhörn och ramhörn som också kan byggas ihop
till runda öppningar. Det finns även bårder med små mosaikrutor i avstämda
färgtoner. Många plattor är koordinerade i format från t.ex. 20 x 40 cm ner till
2,5 x 2,5 cm, vilket ger många möjligheter till olika bårdmönsterkompositioner.
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2. En stram kombination i svartvitt.
De mörka plattorna har storlek 25 x 50
cm och täcker allt utom en vit vågrät
plattrad en meter över golv. Det blir
som en visuell ljusbård.

r

3. Bårder kan också vara lodräta.
Här är en formatkoordinerad variant
med små plattor i dubbla rader intill
vid väggbelysningen. Den fortsätter
sedan som golv och takbård. Riktigt
exklusivt kan det bli om badkarsfron
ten plattsätts på samma sätt.

4. Den ultimata
personliga bår
den kan du göra
som mosaik. I
vårt exempel har
vi använt gamla
udda blåvita
porslinstallrikar
som krossats. En
matchande blå
bårdremsa sätts
över och under.
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4. Här har vi låtit 10 x 10 cm stora vita kakelplattor få en bård
med 5 x 5 cm plattor i svartvitt och kallgrönt. Passar perfekt i
ögonhöjd (ca 160 cm) i ett badrum.

3. En halvkaklad vit vägg upp till cirka 150 cm kan avslutas med
en ockragul plattrad 20 x 10 cm och en kupad bårdstav i samma
färg och längd.
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