instruktion
Blomstrande
loppisfynd
tapeter

En vanlig enkel liten hall
byrå med tre draglådor
går lätt att fynda på lop
pis eller auktion. Vår byrå i gråmurrig furu
fräschades upp med tapet på lådfronterna.
Blomslingor trollar bort den kantiga formen.
Efter slipning, spackling och ny slipning
målades yttersidorna vitbeiga och bensock
eln fick en grön färg i stil med tapetslingorna.

FÖRBEREDELSER
Det gäller att hitta byrån!
Finns det ingen loppis eller
auktion i sikte får det bli något
nytt från ett möbelvaruhus.
Då slipper du i alla fall undan
spackling och slipning. Du
behöver penslar, stålspackel,
kniv, slippapper och mejsel.
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En tapetrulle. Den är drygt
10 meter lång men vi behöver
bara cirka 2 meter inkl. möns
terpassning vid skarven.
Tapetlim, färg och snabb
spackel för trä behövs också.
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Totalt en hel arbetsdag inklu
sive paus för att låta färgen
torka.
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En tapetrulle kostar nor
malt några hundralappar.
Lika mycket får du ge för de
minsta förpackningarna av lim
och färg. Sedan tillkommer ev
priset för byrån.
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Prisuppgifterna är endast tänkta
som riktlinjer och kan variera
med sortimentet hos just din
lokala Bolist-handlare.

1. Skruva av beslagen på byrån.
2. Slipa och spackla lådfronter samt
stommens över- och yttersidor.
3. Torka bort slipdamm. Måla yttersidor
och bensockeln.
4. Ställ ihop lådorna och skär till tapet
som täcker alla tre. Tapetvåden är 60
cm bred så det får bli en skarv som
mönsterpassas. Stryk lim på lådfron
terna och lägg på tapeten. Kolla att
skarven blir bra.
5. Stryk ut tapeten från mitten och utåt
mot kanterna så att det inte blir kvar
några luftbubblor. Lägg
ett rent papper eller
tyg mellan så att inte
tapeten blir smutsig.
6. När limmet har torkat ska
alla lådsidor och ytor för
beslagen skäras rena. En pap
perstapet som inte är fukttålig
behöver strykas med skyddande
klarlack innan beslagen skruvas till
baka.
Fler
smarta
tips!

leif qvist

Leif Qvist är Bättre hems instruktionsexpert, och som sådan också din personliga
guide till allehanda hemmaprojekt. På dessa sidor ger han handfasta råd och
konkreta instruktioner till hur du gör för att tapetsera smart, fixa källaren, belysa i
trädgården och kakla med mönster. Leif Qvist är arkitekt och författare. Under åren har han skrivit en
rad böcker på temat gör-det-själv-projekt.
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