Tapetsera smart
på nytt sätt
Så kallade nonwoventapeter av cellulosa
och polyester ökar nu,
på bekostnad av papperstapeterna. De har
miljövänligt vattenbaserade ytor och är
starka och tvättvara. Dessutom är de lätta
att sätta upp och kallas därför ”easy up”.
Vår gamla glasfibervävtapet med kraftig
struktur täckte vi över med ”spackel på
rulle”. Det behövs sedan ingen spackling
eller slipning, utan du kan sätta upp den
nya tapeten direkt när underlaget har
torkat.

tapeter

Länge leve

Medaljonger, rosor eller geometri. Tapettrenderna har
kommit och gått genom åren. Nu tar en ny era vid, med
ännu större valmöjligheter tack vare ny teknik. Följ med
oss när vi blickar bakåt - och framåt.
Av Petter Eklund Foto Frans Hällqvist
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Mer än någon annan inredningsdetalj har tapeter gett hemmen sina uttryck och känslor genom tiderna.
Tapeter är livets närmsta omgivning, dess
tonläge. Tapeter är romantik, ångest, status,
frukostars färg, kvällars tristess, konst och
minnen.
Vem har inte baxnat över farmors
sjuttiotalsmönster i gillestugan? Dagens
digitalt drivna tapetutbud rymmer alla tidens
mönster, från renässans till grafitti, omstöpta,
kopierade och i ständig utveckling.
Ska vi vara svepande har det inte hänt så
mycket sedan grottstadiet. Vi pryder fortfarande våra väggar med bilder och mönster
som betyder något för oss. En vacker tapet
höjer hemkänslan, ger ny vardagsskönhet och

känsla av utveckling, i dag, såväl som för 100
och tusentals år sedan.
– Våra hem är en spegelbild av oss själva.
Om våra hem lider, gör vi det också, själsligt och känslomässigt. Det handlar i grunden
om balansen mellan människan och hennes
omgivning, säger Jannice Wistrand, inredare
med egna företaget Simplicity.
gå in på vilken tapettillverkares hemsida som
helst och du kan klicka fram digitala testbilder. Det är slående hur mycket en tapet
påverkar rummet. Även om du längtar efter
förändring kan det vara nervöst att bryta upp
sin invanda miljö. Utbudet är förvirrande
stort. Det räcker med att titta vad de svenska
märkena erbjuder för att hitta hela spektrat

30

31

Av Leif Qvist

FÖRBEREDELSER
Titta i tapetutställningarna
hos din handlare.
Räkna på hur mycket mate
rial det kommer att gå åt: i
ett rum som är 3 x 4 meter
går det åt 9 rullar mönst
rad tapet (3 våder/rulle)
med mönsterpassning.
Med en omönstrad tapet
krävs det bara 7 rullar (4
våder/rulle). Varje rulle är
53 cm bred och 10,5 meter
lång. Vilken typ av lim som
behövs står på förpack
ningen.
Du behöver roller, pensel,
lod, måttband, tapetkniv
med rakblad, bred spack
elspade, linjal samt tapet
borste eller utslätare.
Dessutom en hushållsstege
för att nå till taket.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

En hopfällbar hushållsstege behövs för
att du ska kunna tapetsera bekvämt. Har
du ingen egen så kanske du kan låna hos
grannen.
Det är viktigt för slutresultatet att
första tapetvåden blir lodrät. Ett enkelt
och bra lodinstrument är en tråd och en
tyngd, till exempel en sax, i ena änden.
Det är praktiskt med ett vattenpass
av modell större, men det kan vara en
onödigt dyr investering enbart för tapet
seringen.
Om du ska tapetsera på en gammal
papperstapet måste du först slipa bort
överlappande skarvar.
Ska du tapetsera direkt på spån- eller
gipsskiva blir det bäst om förstryker
med lim, annars suger underlaget vatt
net ur limmet och tapeten kan lossna.
Underlag som är målade ska först
tvättas med målartvätt.

Tapet, underlagstapet och
lim behövs.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

En lördag och söndag,
inklusive inköp av material.
Underlaget får torka över
natten innan du tapetserar.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

För ett 12 kvm rum:
Lim ca 400 kr
Underlag ca 300 kr
Tapet à 200 kr/rulle: 1 500 kr
Totalt ca 2 200 kr.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Om taket ska målas om i
rummet, så gör det först
för att undvika färgstänk på
den nya tapeten.
Prisuppgifterna är endast tänkta som rikt
linjer och kan variera med sortimentet hos
just din lokala Bolist-handlare.
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Med det underlag som vi har i vårt projekt - glasfiberväv – så skulle vi behöva
tömma rummet och täcka heltäckningsmattan på grund av allt damm från
slipning och spackling. I stället använder vi den nya smarta underlagstäckning
en för tapeten och då räcker det med att täcka golvet med några uppslagna
dagstidningar.
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1. Bryt strömmen med huvud
strömbrytaren och skruva bort
väggkontakterna.

2. Rolla ut lim för några våder i taget
på väggen.

4. Rulla ut två tapetrullar och kolla
eventuell mönsterpassning mellan
våderna.

5. Rolla tapetlim på väggen. Placera
rullen i draglådan, dra ut tapeten upp
till taklisten och fäst med litet överlapp.

6. Kolla nu med lodlinan att den första
våden sitter lodrätt. Jämna ut tapeten
från mitten och utåt kanterna med
tapetborste eller utjämningsplatta.

7. Tryck in tapeten mot golvsockeln
och skär rent med tapetskäraren
(med vasst rakblad!). Fortsätt med
nästa våd kant-i-kant.

8. Skär rent med tapetskäraren upp
till mot taklisten. Använd den breda
stålspackeln som skärlinjal.

9. Tryck ut cirka 1 cm av våden med
borste eller utjämningsplatta vid inner
hörn. Nästa våd ska överlappa. Även vid
ytterhörn ska våden vikas över cirka 1
cm och nästa våd överlappa.
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3. Skär till rätt längder av underlags
materialet och sätt upp kant i kant.
Kolla att den första våden sitter lodrätt.
Jämna ut från mitten och utåt kanterna
med tapetborste eller utjämningsplatta.
Låt torka över natten.
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