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Sammanfattning 
I mitt examensarbete har jag undersökt olika metoder för att skapa färgade mönster i fanerade 

ytor. Jag har med praktiska tester och metoder undersökt olika kvalitéer i olika tillvägagångssätt 

samt jämfört för och nackdelar med respektive teknik. I tur och ordning undersöker jag olika 

träslags lämplighet för ändamålet, liksom olika infärgningsmedel, fiberbrytartekniker och 

metoder för infärgning. Med en tillbakablick i vår möbelhistoria har jag hämtat gamla tekniker 

för ytdekor i möbler med fokus på färg och faner och jämfört dessa med mer utvecklade samt 

moderna tekniker. I min undersökning har jag vägt praktiska, tekniska samt visuella fördelar. 

Genom att jämföra dessa tekniker och se vilken som uppnår flest fördelar, och med 

uteslutningsmetoden har jag kommit fram till att den metod som ger bäst resultat är vattenbets 

på björkfaner med mönster bränt med laserteknik och färgen applicerad genom att använda 

schablon samt stämpel med syntettyg.  

 

Abstract 
In my thesis project I have investigated different methods for creating colored patterns in 

veneered surfaces. With practical tests and methods, I have studied different qualities in 

different approaches as well as compared to the pros and cons of each technique. In turn, I 

investigate the suitability of different wood types for the purpose, as well as different materials 

for staining, different fiber cutting techniques and different methods of applying the staining. 

With a look back in our furniture history, I have collected old surface decoration techniques, 

focusing on color and veneer, and compared these with more developed and modern 

techniques. In my survey, I have weighed practical, technical and visual aspects. Comparing these 

techniques helped me to conclude which alternative seemed the most suitable. I have come to 

the conclusion that the best-performing method is water based staining on birch veneers with 

laser cut patterns and the color applied by using stencils and stamps made with synthetic fabrics. 
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Förord 
Detta arbete har grott sedan våren 2016 då jag och min studentkamrat Johannes Lif, 

studerandes vid möbeldesignprogrammet 2014-2017, påbörjade designarbetet på vad som 

sedan blev min gesäll. Det vi tog fram som gesällmöbel var ett skåp med en dekormålad insida. 

Insidan är dekormålad med laserskuret mönster på faner som jag sedan målat i för hand med 

pensel och täckt med ett lager hårdvaxolja (se bild 1). Under gesällarbetets gång så kom jag 

väldigt snart till insikt om att jag missbedömt den tid som krävdes för att applicera färgen på 

skåpet. Det tog lång tid, var väldigt svårt och krävde en enorm precision. Det ledde mig vidare till 

detta examensarbete där jag undersöker hur jag kan rationalisera denna process för att kunna 

använda den vid andra tillfällen och möbler. Arbetet kallar jag Fausse Marqueterie för att Lif och 

jag från första början ville uppnå ett resultat som efterliknade intarsia med färgade faner. Då 

intarsia tar enormt lång tid, och då ett av koncepten i möbeln var att inte lägga för mycket tid på 

enstaka moment så konstaterade vi att intarsia inte höll tidsmässigt för uppdragsbeskrivningen. 

Med det i åtanke försökte vi finna alternativa sätt att dekorera ytan på insidan av skåpet. Vi tog 

därmed fram denna teknik som egentligen inte är något nytt i sig, och gjorde en 

intarsiaimitation. Inför anmälan av examensarbetet behövde man välja ett arbetsnamn både på 

engelska och svenska. Så jag som har gått på franska skolan tänkte att jag skulle ta något på 

franska så jag kunde använda samma arbetsnamn på båda. Därav kom namnet Fausse 

Marqueterie som på svenska betyder falsk intarsia.  

 

Bild 1, Gesällprov: JuliaSkåpet 
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1.Inledning 

1.1 Problemidentifiering  
Bakgrunden till detta arbete är att jag, Julia Sthillert och min studiekamrat Johannes Lif 

designade mitt gesällprov under våren 2016. I min brief, som arbetet utgick ifrån, beskrev jag hur 

jag skulle vilja ha intarsia med färgade faner i mitt gesällskåp. I min uppdragsbeskrivning löd en 

formuleringen att tiden för gesällen skulle vara minimal och inte överskrida 300 timmar. 

Eftersom att tiden för gesällarbetet var ytterst begränsad så kom vi fram till att jag inte skulle 

göra en intarsia. Vi behövde hitta en annan alternativ lösning, men vi ville fortfarande uppnå ett 

intryck som intarsia med färgade faner kan ge. Lif föreslog därför att vi skulle använda oss av 

akvarell och att jag skulle på fri hand måla insidan av skåpet, en färg med betsande eller 

laserande effekt som färgar trämaterialet inte bara ovanpå ytan utan även in i trät. Med en 

sådan teknik är det svårt att begränsa ytan där man har applicerat den.  Det vill säga, om jag 

skulle måla direkt på faner utan att bryta fibrerna kring motivet skulle färgen smita utanför 

motivet och göra bilden suddig. Jag kom till insikt om att man kan bryta fibrerna med snitt och 

därmed hindra färgen från att flyta ut. Detta ledde till min och Lifs teknik som vi kallar fausse 

marqueterie. Denna teknik blev upphovet till ett nytt sätt att göra mönster på redan 

färdigfanerade skivor. I mitt gesällarbete valde jag att för hand lägga på en akvarell med pensel i 

ett mönster som jag hade skurit med laser i skolans lasermaskin. Jag märkte ganska kvickt att det 

handarbetet tog betydligt längre tid än vad jag först hade trott. Därför har jag valt att använda 

tiden till mitt examensarbete för att utveckla denna spännande teknik för att finna ett mer 

rationellt sett att utföra detta på.  

 

1.2 Syfte och mål 
Min avsikt är att undersöka olika metoder med olika parametrar för att bäst kunna utöva 

dekormåleri med infärgande effekt för hand i ett bestämt mönster. Målet är att kunna upprepa 

samma mönster utan större ansträngning och att det ska gå relativt rationellt att utföra. Målet är 

även att framta den, enligt mina undersökningar, bästa metod och material för att kunna utöva 

denna teknik. Syftet är även att resultatet ska hjälpa till att sprida intresset för det mervärde och 

den glädje som en dekorerad yta kan ge.  

Den övergripande frågeställningen för arbetet är: 

På vilket sätt kan jag, med den utrustning jag har tillgång till på skolan, effektivisera och uppnå 

en detaljerad infärgning i exakta mönster på redan färdiglimmade faner?  
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1.3 Metod och källor 
Som metod har jag i huvudsak genomfört tester och undersökningar, där jag bland annat har 

vägt in visuella samt tekniska aspekter. Jag har även intervjuat personer som jag anser trovärdiga 

och har kompetens inom området. Jag har också haft kontakt och över mail kommunicerat med 

relevanta företag.  När det gäller övriga intervjuer samt undersökningen har jag genomfört de på 

skolans område där studenter samt lärare var deltagande. Jag har gjort min research i böcker 

och via samtal med mina studentkollegor.  

 

1.4 Avgränsningar  
I detta arbete har jag utgått ifrån ett realistiskt förhållningssätt med avseende på vilka tillgångar 

jag har i skolans miljöer. Avsikten är att denna teknik ska vara fullt genomförbar med skolans 

utrustning och att det ska kunna gå att applicera denna teknik för hand och därför definieras 

som ett handarbete. I den mån jag behövt maskiner har jag utgått ifrån de jag haft tillgång till. 

Jag ville alltså inte använda mig av CNC-styrda målarmaskiner och printrar för ändamålet, med 

undantag för laserskärarmaskinen som en fiberbrytarteknik.  

Vad gäller urval av färg utgår jag från de vanligaste typerna av färg som används vid infärgning av 

trä.  

Jag har inte gjort några större publikundersökningar om vilka resultat som framstår som bäst 

utan i första hand litat på min egen förmåga att avgöra vilket resultat som hållt för de krav man 

ställer på möbler. Resultatet har jag värderat utefter mina egna preferenser, som jag lärt mig 

som snickare att lägga vikt vid. 

Jag har inte testat alla tekniker ur alla olika aspekter. För varje test jag gjort har jag sållat ut de 

tekniker, material eller pigment som inte lämpat sig för detta sammanhang. Den teknik, de 

material eller pigment som visar sig lämpligast kommer att vara utgångspunkt för de följande 

testerna.   

Jag har utgått ifrån färdigfanerade ytor och en eventuell felkälla kan vara att jag inte har kunnat 

reglera vilket typ av lim företagen använder för limning av faner på skivor ej heller reglage av lim. 

I denna undersökning har jag limmat testmaterialet på egen hand med vattenbaserat vitlim. Jag 

bedömer att skillnaden mellan det material jag använt i mina tester och det man kan köpa är så 

liten att jag inte undersökt skillnaden. Jag anser att det kan ha en påverkan på resultatet men att 

det inte ryms inom tidsramen för detta arbete. 
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2. Min undersökning 

 

2.1 Val och utprovning av träslag  

Jag inleder arbetet med att gå igenom olika träslag för att undersöka vilka sorter som jag anser är 

olämpliga att använda för ändamålet. Jag vill tydligt redogöra för varför jag har valt att göra som 

jag gör, därför har jag delat upp urvalsprocessen i olika steg. 

 

2.1.1 Steg 1- Tillgänglighet samt miljösynpunkt 

Det första urvalet baserar jag på tillgänglighet och då har jag främst sett till de faner som utan 

större ansträngning går att få tag på i Sverige. En annan aspekt inom detta steg är miljöaspekten. 

Jag använder av princip och miljöskäl inte regnskogsträd, dvs inga träd som gör stor skada på 

ekosystem i närområdet eller på annan plats i världen. Ej heller rödlistade och utrotningshotade 

sorter eller från skogsbruk där arbetarna och markägarna inte behandlas rättvist. Jag försöker 

även att använda trädslag som inte kräver långa transporter. Därför försöker jag främst använda 

mig av regionala träsorter som inte behöver fraktas längre än nödvändigt.  

 

2.1.2 Steg 2 - Olika sorters framtagningstekniker 

Av de faner som jag använder som snickare så utgår jag oftast ifrån två olika faner som då är 

framtagna på två olika sätt. Det ena svarvas fram och kallas således svarvat faner, och det andra 

skärs ut och kallas skuret faner.  

 

Bild 2, Illustration av framtagandet av, till vänster; svarvat faner. Samt till höger; Skuret faner.  
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Bild 3, Svarvat faner (furu) 

 

 
Bild 4, Skuret faner (furu)  

 

2.1.3 Steg 3- Förväntad förekomst i möbelsammanhang. 

Det jag kommer att använda mig av i denna undersökning är främst skuret faner som jag anser är 

mer neutralt jämfört med det svarvade faneret. Danzers är ett företag som säljer faner mm och 

på deras hemsida kan vi läsa att de träslag som utvinns från Europa är ask, bok, lönn, ek, björk 

samt lärkträ. I mitt utbud av faner har jag valt en del av de som Danzer listat, tillsammans med 

några som jag själv använder ofta. Danzer är det företag det svenska fanerföretaget Sydfaner 
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inhandlar sitt sortiment från och därför utgår jag ifrån dem då jag själv köper in faner från 

Sydfaner och de tester jag kommer utföra kommer tillverkas av deras faner. Jag har alltså valt 

träslag baserat på att de är vanliga att arbeta med inom möbelsnickeri.  

 

Utvalda träslag; 

• Björk 

• Lönn 

• Päron 

• Körsbär 

• Masurbjörk 

• Bok 

• Ask 

• Valnöt (finns ej i Sverige men är vanligt material) 

• Alm 

• Ek 

• Furu 

 

 

2.1.4 Steg 4- Färgtrogenhet 

I detta steg har jag undersökt vilka träslag som lämpar sig bäst för infärgning. Eftersom jag ska 

applicera färg är det viktigt att färgerna återges rättvist för att inte störa eventuella motiv. Därför 

har jag valt att utgå ifrån hur de framhävs på vitt papper för att ha en grund att utgå ifrån.  Se 

bild 3 på sida 11. 
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Bild 5, tester på faner och referensåtergivning på vitt papper längst ner till höger 

 

Jag utförde en intervju-undersökning bland studenter och lärare på skolan. Totalt medverkade 

fjorton personer där jag visade testbitar på de listade fanersorterna där jag har målat 

färgexempel med akvarellfärg, exponerade tillsammans med en referensåtergivning av färgerna 

på vitt papper, och ställde två frågor som löd: 

1) Vilket träslag tycker du återger färgerna bäst om du utgår från exemplet där färgerna 

återges på neutral pappersbakgrund längst ner till höger? 

Resultat: 

Träslag Antal 
personer 

Björk 10 

Furu 2 

Masurbjörk 1 

Ask  1 
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Andra frågan löd;  

Vilken bit faner tycker du ser bäst ut i sin helhet oavsett huruvida den återger färgen korrekt? 

Resultat: 

Träslag Antal 
personer 

Lönn 3 

Furu 3 

Päron 3 

Björk 2 

Masurbjörk 2 

Alm 1 

 

2.1.5 Slutsats  

Min slutsats är därför att björken lämpar sig bäst som ett bra utgångsmaterial för infärgning av 

faner. Jag anser björken vara det mest neutrala materialet som återger färgerna mer rättvist än 

de andra träslagen. Trä ändrar efter en tid färg på grund av UV-strålning och björken är ett av de 

träslagen som inte blir så mörk med åren, utan gulnar med tiden. Därför hävdar jag att ur ett 

långtidsperspektiv håller björken även kvalitetsmässigt bra. Jag kommer i resterande tester utgå 

ifrån björken som grundmaterial, för att jag anser att björken lämpar sig bäst som grundmaterial 

för infärgning då det tillhör ett av de ljusa träslag och som vilket efterliknar pappret, som är min 

referens i detta fall. Sammanfattningsvis är skuret björkfaner det material som hållit bäst genom 

alla mina fyra urvals steg. Björken lever upp till miljökraven, finns tillgängligt som skuret faner, 

finns på den svenska marknaden och är vanligt i möbelsammanhang.   

Därför kommer resterande tester att genomföras med björkfaner.  
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2.2 Val och utprovning av infärgningsmedel  

Infärgningsmedlet i detta sammanhang består av pigment som blandas med någon form av 

lösningsmedel. Vad avser infärgningsmedel har jag gjort ett urval baserat på vad som vanligtvis 

används inom möbelbranschen och därmed utgår jag ifrån mina egna kunskaper och vad jag 

kommit fram till i diskussion med andra hantverkare. Effekten av färgen som jag vill åstadkomma 

är en betsande eller laserande effekt. Det vill säga: Att inte porfylla ämnet med pigment, skymma 

träets struktur eller dölja dess skönhet. Jag önskar snarare framhäva trät, likt redan genomfärgat 

faner. Färgerna har jag valt ut enligt följande kriterier: 

• Att den ger en betsande eller laserande effekt 

• Att den inte är farlig för hälsa 

• Att den sjunker in jämnt 

• Att färgen fäster bra även sedan den torkat 

• Att färgen finns tillgänglig på svensk marknad 

• Att den inte påverkar fiberresningen  

 

 

2.2.1 Tester och research 

Testerna genomfördes för hand med pensel på fanerbitar i björk. 

 

 

Bild 6, applicering av färg med pensel 

 

 



Julia Sthillert 2017 

    13 
 

Pigmenterad schellack 

En pigmenterad schellacklösning får man genom att lösa schellackflingor med etanol och blanda i 

spritbetspigment.  

 

Betsande eller laserande effekt 

Schellacklösning med spritbets ger en betsande effekt.  

 

Hälsa och miljörisker 

Schellacklösningen innehåller etanol, vars ångor inte är bra att andas in i för stora 

mängder, men är i övrigt inte är farlig vid hantering. Det är dessutom enligt 

nordicbiolabs.se det bästa lösningsmedlet ur miljösynpunkt. 

 

Jämnhet i infärgning  

Jag anser att lösningen sjunker in jämnt i faneret.  

 

Att färgen fäster bra även sedan den torkat 

Färgen fäster bra efter torkning men släpper lite efter test.  

Eftersom jag har svårt att reglera hur mycket pigment som appliceras per 

strykning kan en eventuell felkälla vara att jag lagt i för mycket pigment och att 

det är därför som den släpper. 

 

Tillgänglighet 

Färgen finns tillgänglig på svensk marknad.  

 

Fiberresning 

Schellacklösningen gav ingen större resning av fibrerna som jag uppfattar har 

med att etanolen dunstar så fort att den inte har någon större inverkan på 

resning i fibrerna. 
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Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Shellacken sjönk in väldigt bra och återgav fina färger. Den gav uppkomst för ett 

något mer flammigt resultat än väntat, men inget som stör ögat. Det gick även 

väldigt enkelt att få en starkare nyans av färgen genom att addera flera lager. Jag 

bedömer att schellacklösningen fungerar väl som infärgningsmedel. Eftersom att 

lösningen delvis består av etanol, som dunstar väldigt fort, ökar svårigheten för 

att få ett jämnt resultat. Jag upplevde även att etanolen spred sig väldigt fort in i 

trät.  

 

 

Vattenbaserad bets 

Vatten blandat med betspigment för vatten.  

 

Betsande eller laserande effekt 

Vattenbets ger en betsande effekt. 

Hälsa och miljörisker 

 

Vattenbets är inte farlig vid hantering.  

Jämnhet i infärgning  

Jag anser att lösningen sjunker in relativt jämnt i faneret men att den beter sig 

ojämnare än spritbaserad bets.  

Att färgen fäster bra även sedan den torkat 

Färgen fäster bra efter torkning men släpper lite efter test.  

Eftersom jag har svårt att reglera hur mycket pigment som appliceras per 

strykning kan en eventuell felkälla vara att jag lagt i för mycket pigment och att 

det är därför som den släpper. 

Tillgänglighet 

Färgen finns tillgänglig på svensk marknad.  

 

Fiberresning 

 Vattenbetsen gav en aning större resning av fibrerna än de spritbaserade      

 infrägningsmedlen.  



Julia Sthillert 2017 

    15 
 

 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

    

I jämförelse med spritbetsen som med sin låga ytspänning sprider ut sig mer och 

tränger djupare, beter sig vattenbetsen annorlunda och sprider sig inte lika långt 

in trät. Det finns en större risk för att det blir fläckigt vid applicering då vissa delar 

kan suga åt sig mer pigment än andra och vattnet kan appliceras ojämnt. En 

annan nackdel är att träfibrer reser sig av vätan och gör ytan sträv vilket i regel 

inte är önskvärt hos möbler. En eventuell lösning på detta är att vattenstryka ytan 

innan applicering och putsa av de fibrer som reser sig av vattnet. Efter det kan 

man applicera vatten igen och medan materialet är blött applicera betslösningen.   

Färgen återgavs bra och jag fick ett jämnt resultat. I övrigt ger den en betsande 

effekt, den inte är farlig vid hantering, den sjunker inte in helt jämnt, den fäster 

bra även efter torkning och färgen finns tillgänglig på svensk marknad. Jag anser 

att vattenbetsen fungerar bra som infärgningsmedel. 

 

Spritbets 

Etanol blandat med betspigment för sprit.  

 

Betsande eller laserande effekt 

Spritbets ger en betsande effekt.  

 

Hälsa och miljörisker 

Spritbetsen innehåller etanol, vars ångor inte är bra att andas in i för stora 

mängder, men är i övrigt inte är farlig vid hantering. Det är dessutom enligt 

nordicbiolabs.se det bästa lösningsmedlet ur miljösynpunkt. 

 

Jämnhet i infärgning  

Jag anser att lösningen sjunker in jämnt i faneret. 

 

Att färgen fäster bra även sedan den torkat 

Detta resultat liknar det resultat jag fick ut av schellacklösningen. Färgen fäster 

bra efter torkning men släpper lite efter test.  
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Eftersom jag har svårt att reglera hur mycket pigment som appliceras per 

strykning kan en eventuell felkälla vara att jag lagt i för mycket pigment och att 

det är därför som den släpper. 

 

Tillgänglighet 

Färgen finns tillgänglig på svensk marknad.  

 

Fiberresning 

Spritbetsen gav ingen större resning av fibrerna som jag uppfattar har med                                                                                                                                                                                                                                                                                

att etanolen dunstar så fort att den inte har någon större inverkan på resning i 

fibrerna. 

 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Spritbetsen dunstar fort och gör därför ingen större inverkan på fiberresning. Den 

tränger ner djupast av alla infrägningsmedel vilket är fördelaktigt vid 

efterbearbetning. I övrigt ger den en betsande effekt, den är inte farlig vid 

hantering annat än ångorna från spriten. Spritbetsen sjunker in jämnt, den fäster 

bra men släpper lite pigment om man gnuggar. Eftersom jag har svårt att reglera 

hur mycket pigment som appliceras per strykning kan en eventuell felkälla vara 

att jag lagt i för mycket pigment och att det är därför som den släpper. I övrigt 

tycker jag att färgen ser bra ut, att den är lite flammig men att det inte är något 

som stör ögat. Spritbetsen finns tillgänglig på svensk marknad.  

Jag anser att spritbets fungerar bra som infärgningsmedel. 

 

2.2.2 Slutsats 

Jag har i diskussion med två möbelkonservatorer, Lina Linell och Baron Jon Bjellerup diskuterat 

huruvida färgen tränger in i faneret. Linell hävdar av egen erfarenhet som konservator, att 

spritbetsen dunstar fort och att det därför kan hända att färgen inte hinner tränga lika djupt, 

medan Bjellerup hävdar att till följd av spritbetsens ytspänning så kan spritbetsen tränga djupare. 

Jag har nu undersökt detta och kan konstatera att spritbetsen tränger ner något mer än 

vattenbetsen. Spritbetsen tränger ut väldigt fort, men också ut genom materialet och är svårt att 

hantera av den anledningen. Jag upplever att den inte stannar kvar inom ramarna för var jag vill 

att färgen ska stanna, vilket är målet med denna undersökning. Det resultatet får jag lättare om 

jag använder mig av vattenbets. Min slutsats är därför att jag bör använda mig av vattenbets. Den 

fick ett jämnt och fint resultat. Fibrerna reste sig något, men det går att motverka med hjälp av 

förbehandling. Jag räknar med att ytterligare en ytbehandling behöver appliceras ovanpå och då 
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denna kan ge upphov till fiberresning, anser jag att vattenbetsen i varje fall fungerar bra fast den 

reste fibrerna mest. Vattenbetsen spred sig heller inte lika aggressivt som de spritbaserade och 

blev därför mer lätthanterlig. Vattenbets finns tillgänglig på marknaden, den är heller inte farlig 

att hantera.  

Därför kommer resterande tester att göras med vattenbets på björkfaner.  

 

2.3 Val och utprovning av fiberbrytartekniker 

Det man gör genom att bryta fibrerna är att hindra pigmentet i färgen från att sprida sig vidare. 

Trä suger åt sig vatten och tar därmed med sig pigmenten i tillexempel akvarell eller vattenbets. 

Jag har under tester upptäckt att genom att bryta fibrerna kan man hindra pigmenten från att 

sprida sig vidare utanför motivet och på så sätt uppnå ett mer eller mindre perfekt resultat. Se 

exempel nedan:  

 

Bild 7,  Vattenbaserad färg på björk 

Rand 1: Vattenbaserad färg påförd med pensel utan fiberbrytning 

Rand 2: Vattenbaserad påförd med pensel med fiberbrytning om båda sidor 

Rand 3: Vattenbaserad påförd med pensel med fiberbrytning om vänster sida 

 

För att komma fram till vilken fiberbrytarteknik som lämpar sig bäst för Fausse Marqueterie, har 

jag valt ut några metoder som jag sedan har testat enligt följande faktorer; 

 

• Färgbegränsning 

• Precision 

• Tidsåtgång 

• Energiförbrukning 

• Visuella aspekter 
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2.3.1 Tester och research 

 

Laserskärning 

Att laserskära innebär att med en lasermaskin bränna bort material utefter ett bestämt mönster. 

Denna metod kräver förberedelser och maskiner som till exempel en dator samt en 

laserskärarmaskin.  

                                                  

(Bild 8)                                             (Bild 9) 

 

Färgbegränsning 

Lasersnitten avgränsar mönstret väldigt bra och hindrar färgen från att sprida sig väldigt 

effektivt.  

Precision 

Med den lasermaskin jag har haft tillgång till på skolan (Epilog legend 36 EXT) kan jag 

skära ut mönster med millimeterprecision.  

Tidsåtgång 

Tidsåtgången är svår att mäta i och med att man behöver utgå ifrån en färdig fil eller 

skapa denna och mata in datan i laserskäraren. Om man enbart räknar med tiden som 

maskinen jobbar är detta den absolut mest effektiva metoden och kräver ingen fysisk 

ansträngning. Och processen går att upprepa i princip hur många gånger man önskar. 

Energiförbrukning 

Energiförbrukningen är ganska hög då det krävs mycket ström för att få lasern att skära.  
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Visuella aspekter 

Angående de visuella aspekterna så kan man reflektera över den svarta kant som blir runt 

ikring det skurna. Det är förkolnat trä som gör figuren något markant. I min åsikt hade det 

varit önskvärt att undvika denna kant.   

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Laserskärning fungerar väldigt bra som fiberbrytarteknik i min mening. Med hjälp av 

inställningar i datorn kan man reglera hur djupt lasern skär och därmed skära ner igenom 

hela faneret. Det finns heller inga rester av trä kvar i spåren som blir efter, eftersom att 

de bränns bort. I vissa fall kan löst spån och bitar i spåret föra färgen vidare in till nästa bit 

och transportera färgen under faneret som sedan blir synlig i slutresultatet. Det är alltså 

inte så i detta fall vilket gör lasern till ett bra alternativ.  

Det gick att skära med hög precision eftersom att lasern går efter ett förprogrammerat 

mönster som har millimeterprecision. En fördelaktig aspekt med laserskärning är att man 

inte behöver ta hänsyn till träts fiberriktning, för att det skärande verktyget inte är 

beroende eller påverkas av fiberriktningen i trät. Detta gör att mönstret blir väldigt exakt.  

Denna metod är relativt tidsbesparande. Det går fort att skära ut ett mönster, men det 

som tar tid är förinställningarna. Själva skärningen i den form som jag visar i exemplet på 

bild 8, arbetar maskinen i ungefär 30 sekunder och inställningstiden var cirka fem 

minuter. Därför hävdar jag att denna teknik lämpar sig bra om en produkt i flera upplagor 

skulle tillverkas, men också enstycksföremål.  

Energiförbrukning är svår att redovisa, men det går åt ström för att kunna driva 

maskinen. Detta är inget jag har kunnat mäta.  

En visuell nackdel med laserskärningen är att det blir ett bränt spår kring motivet som 

kanske inte i alla tillfällen är önskvärda. En till nackdel skulle kunna vara risken att få i sot 

eller att råka bränna faneret som kan ge en brun nyans och som inte går att tvätta eller 

putsa bort. Dock i diskussion med klasskamrater har jag blivit informerad om att 

lasermaskinen på skolan är smutsig och att det vanligtvis inte blir en lika markant rand 

runt det som skärs och jag ser detta som en potentiell felkälla.  

Med tema på tillämningsbarheten i denna teknik så anser jag att den, utifrån mina 

avgränsningar, är relevant och tillämpningsbar i och med att jag har tillgång till den 

utrustning som krävs. En aspekt som man måste ta hänsyn till är att denna teknik kanske 

är den som kräver mest utbildning och är ytterst kostsam.  

 

Stansning/huggning-  

Att stansa/hugga innebär i detta sammanhang att avgränsa faneret med ett vasst stål och tryck 

eller slag. I detta exempel har jag använt mig av ett brett stämjärn och slagit med en hammare. 

Grundtanken är att med denna metod kunna beställa stansar med de motiv som ska appliceras 
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och bryta fibrerna med den. Eftersom att det är oerhört kostsamt att beställa stansar har jag valt 

att hugga med stämjärn i stället, då jag anser att de är likvärdiga ur ett tekniskt perspektiv.  

 

                   

(Bild 10)                                                  (Bild 11) 

 

Färgbegränsning 

Huggningstekniken begränsar färgen bra och tillåter inte färgen att vandra utåt. 

Precision 

Precisionen var svårare än med lasern. Man får ha i åtanke att det hade kunnat vara mer 

precist med en fast stans. Detta är en potentiell felkälla. Annars blir linjerna väldigt raka 

och så länge snitten möts stannar färgen inom tänkt område.  

Tidsåtgång 

Tidsåtgången var begränsad. Det tog inte lång tid, krävde i princip inga förberedelser och 

med ett eller två slag hade du en huggen linje. Detta moment går att upprepa rationellt 

om jag hade en färdig stans istället för stämjärn. Det skulle gå att upprepa tills dess att 

stansen förlorat sin skärpa.  

Energiförbrukning 

Energiförbrukning förutom den fysiska energin är ingen alls. 

Visuella aspekter 

Rent visuellt anser jag att resultatet är att föredra. Det är knappt märkbart förutom den 

komprimerade kant som blir runt där stålet slagit.  

 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Som vi kan se på exempelbilden 10 så behåller denna metod färgen väl. Även i denna 

teknik kan man reglera hur djupt man vill att spåret ska gå.  
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Precisionen är hög om man använder sig av en redan färdig och för ändamålet gjord 

stans. Om man ska hugga för hand med stämjärn så går det också väldigt bra och ingen 

större hänsyn till träts fiberriktning krävs.  

Det går väldigt fort med denna teknik, återigen förutsatt att man har en redan färdig och 

för ändamålet gjord, stans. Det säger sig självt, att hugga fyra linjer för hand tar längre tid 

än att trycka en gång med en stans. Att hugga för hand tar betydligt längre tid och är 

ytterst begränsande då det krävs många olika sorters järn för att få fram rätt mönster om 

man skulle försöka sig på att göra något mer organiskt mönster än en fyrkant som i 

exemplet. Energiförbrukningen är väldigt låg för denna metod. När man stansar ett motiv 

krävs mycket kraft vilket man kan göra med hjälp av en elektronisk pressmaskin, 

mekaniskt för hand eller med en pressanordning. 

Rent visuellt har jag inga större anmärkningar. Det är ett knappt märkbart spår som håller 

färgen bra. Beroende på vilket typ av stål man använder så kan man få en liten konvex 

rundning på ena eller båda sidorna. Om man använder ett stål med dubbel slipfas så 

komprimerar man trät om båda sidor av spåret (se undre exemplet i bild 12), tillskillnad 

från ett eneggat stål där det bara sker en komprimering på ena sidan, (se övre exempel i 

bild 12). Varför det blir en komprimering grundar sig i att en egg på ett skärande stål är V-

format, d.v.s., det blir tjockare längre upp på stålet, men det är bara spetsen på knivens 

egg som skär. Det gör att resterande del av eggen som följer med ner i trät pressar ut trät 

och komprimerar det. Detta är enligt mig en visuell nackdel men inget som är förödande 

för slutresultatet. Jag anser att denna teknik är tillämpningsbar, men den är mycket 

kostsam då det kostar en hel del att tillverka en sådan stans samt en pressmaskin, och 

det i sig kan begränsa de motiv som man kanske önskar applicera i de fall man behöver 

flera stansar för samma motiv. Sedan blir stål också slöa efter ett antal användningar och 

det som behöver ske då är att de måste slipas upp eller bytas ut.  

 

 

Bild 12, Illustration av stansning med kniv med en slipfas samt en med två slipfaser. 
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Snitt/ skärning  

Att skära mönster innebär att jag för hand med två olika knivar har provat att skära i faner. De 

två olika knivarna som jag använt var en kniv med slipfas om ena sidan och en med slipfas om 

båda sidor.   

                                  

(Bild 13, med dubbel slipfas utskuret mönster)          (Bild 14, med enkel slipfas utskuret mönster) 

                                

(Bild 15, med dubbel slipfas utskuret mönster)          (Bild 16, med enkel slipfas utskuret mönster) 

 

Färgbegränsning 

Snittet begränsar färgen bra men jag upplever den inte lika bra som föregående exempel. 

Precision 

Precisionen i att få denna metod bra var betydligt svårare än föregående, då knivarna 

gärna styrs av fibrerna i trät och vill gärna leda bort eggen från motivet.  

Tidsåtgång 

Under det fysiska arbetet med skärandet tog denna metod längst tid hittills. För att få ett 

så exakt mönster som möjligt behöver man skära i omgångar, det krävs att man trycker 

rätt och att man har bra fokus under arbetet. Denna metod bedömer jag som inte så 

rationell eller upprepbar av den anledningen.  
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Energiförbrukning 

Energiförbrukningen för denna metod är ingen alls förutom den fysiska ansträngning som 

krävs för att skära. 

Visuella aspekter 

Visuellt har jag några anmärkningar på resultatet. Eftersom att det är svårt att skära rakt 

sticker gärna kniven iväg och följer träts fiberriktning, vilket gör att motivet inte ser 

precist ut. En annan visuell aspekt är att färgen kan spridas vidare till nästa bit eftersom 

att inget material egentligen tas bort, och då finns det en risk för att träfibrer fjädrar 

tillbaka och sprider färgen vidare in i resterande faner.  

 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Som jag redovisar i bild 13 kan vi se att även denna teknik håller färgen begränsad till 

önskat område.  

Vad gäller precisionen i denna teknik så är det betydligt svårare än i de föregående 

teknikerna. Det är många variabler som kan ha påverkan på resultatet. Till exempel så 

spelar det roll i vilken vinkel man skär i, hur hårt man skär och hur många gånger man 

skär med kniven. Det är också mycket svårt att skära i träfibrernas längdriktning då kniven 

gärna vill låta sig styras av fibrernas riktning. Det går att använda sig av mallar och reglar 

för att ha något att förhålla sig till för att få raka snitt, men det går ju endast att utnyttja 

om man vill skära raka linjer.  

Denna teknik kräver en lite längre tidsåtgång än i föregående exempel. För att inte slita 

sönder trät måste man dra försiktigt och många gånger vilket i längden blir mycket 

tidskrävande.  

Rent visuellt så tycker jag att resultatet håller, men som sagt är det svårt att få det så 

precist som man önskar.  En annan visuell aspekt är att, likt stansning, blir kanterna kring 

det skurna en aning komprimerade. Eftersom att inget material egentligen tas bort så 

finns det även en risk för att träfibrer fjädrar tillbaka och sprider färgen vidare in i 

resterande faner, detta kan man undvika genom att skära två gånger med kniven vinklad 

åt två olika håll så att man tar bort material snarare än separerar det. Återigen är detta 

väldigt tidskrävande och kräver en stadig hand.   

Jag anser att denna metod är tillämpningsbar, men att den är något för tidskrävande, blir 

oprecist och är kanske därför inte det bästa alternativet.  
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2.3.2 Slutsats 

Jag uppfattar det så att laserskärningen är det mest relevanta för mig att fortsätta med. Även om 

stansningen och lasringen är nästintill likvärdiga tekniker. De blir båda väldigt exakta, och 

stansningen får ett mindre märkbart resultat än laserskärningen, men ändå anser jag att 

stansningen inte lämpar sig pga. ekonomiska skäl. Det avgränsande redskapet behöver kunna 

avgränsa materialet oavsett träets fiberriktning som lasern tillåter. Laserskärningen begränsar 

färgen väldigt väl och går att utföra med hög precision. Tidsåtgången för laserskärning är även 

begränsad. Energiförbrukning för lasermaskinen kan jag inte uttala mig om. Ur ett visuellt 

perspektiv anser jag att det håller trotts den mörka randen. Därför anser jag att laserskärning är 

den mest tillämpningsbara metoden för mig. 

Därför kommer resterande tester att göras med vattenbets på björkfaner med laserskurna 

mönster.  

 

2.4 Val och utprovning av infärgningsteknik 

Utprovning och applicering av infärgningsteknik kommer att ske i  två steg. Det första består av 

att göra en mindre research om vilka metoder man kan utnyttja, och att ta reda på vilka material 

som lämpar sig för dessa utvalda tekniker.  Steg två är att testa och jämföra dessa med varandra 

och sedan välja ut en av dem. Jag har valt att göra min urvalsprocess ur följande kriterier: 

• Färgbegränsning 

• Precision 

• Tidsåtgång 

• Visuella aspekter 

• Svårighetsgrad 

 

2.4.1 Research 

Jag har i diskussion med andra hantverkare, till exempel tapetserare Petronella Nylin Blomberg, 

försökt ta reda på hur man trycker mönster i andra sammanhang. Eftersom man vanligtvis inte 

trycker mönster på trämöbler i Sverige så har jag lite referensmaterial att utgå ifrån. Därför har 

jag valt att se till andra områden där man färgar in mönster som t.ex. i textila sammanhang, 

tapeter och allmänna mönstertryck på olika föremål. Anledningen till att jag har valt att titta på 

textila historiska referensmaterial är för att man tidigare inte har mönstrat möbler med avsikt att 

infärga materialet på samma sätt. Utan med hjälp av en tjockare färg dekorera ytan med ett 

mönster. Därför har jag tittat på de områdena där man färgar in materialet som till exempel i 

textila sammanhang. Jag har kombinerat resultatet av tidigare urvalsresultat och applicerat 

vattenbets på björkfaner med laserskuret mönster. 

https://www.facebook.com/petronellapella.blomberg?hc_ref=ARSEby8Y8NF1QltiXK_LxklOM4mzs99s4ckqqeXfhVEumJ0GKtUKqWvQkThzJ44usFM
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Nedan har jag listat olika metoder som jag hävdar är relevanta att pröva och är lämpliga för att 

applicera vattenbetsen: 

• Schablonmåleri med svamp 

• Schablonmåleri med stämpel 

• Stämpeltryck utan schablon 

• Infärgning med pensel samt schablon 

 

Jag har utifrån min research kommit fram till att jag vill jobba med någon form av stämpel och 

eller schablon.  

Utvalda material: 

Schablon 

• 0.5 mm plast 

Stämpel 

• Skumplast  

• Dekorgummi 

• Syntetisk nonwoven-textil 

Vad avser det jag benämner som stämpel är en MDFbit (medium density fiber board) med ett 

pålimmat material under, i detta fall, dekorgummi, skumplast samt en syntetisk textil.  

 

Bild 17, förklaring av material 
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Funktionen hos MDFen är att verka som handtag och hård yta att fästa tryckmaterialet på. Det 

jag limmar på MDFbiten är det verktyg jag använder för att transportera och applicera 

vattenbetsen. Funktionen hos det materialet är att samla åt sig betsen och sedan släppa det på 

faneret. Därför är det en viktig egenskap att materialet absorberar vätska/vatten.  

 

Bild 18, Illustration genomskärning av stämpel med vattenbets 

Bilden visar hur stämpeln doppas i en skål med bets. 

Stämpeln fungerar så att det absorberande materialet doppas i vattenbets och suger upp vattnet 

samt pigmenten. I vissa fall kommer stämpeln bli hjälpt av en schablon som har samma mönster 

som det laserskurna mönstret. Detta är för att ytterligare begränsa spridningen och att inte 

riskera att missplacera stämpeln. Efter att man doppat stämpeln i betsen kommer den tryckas 

mot faneret så att vattenbetsen förflyttas och absorberas av faneret i stället.  

 
Bild 19, Illustration genomskärning av stämpel med vattenbets innan applicering 
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Bild 20, Illustration genomskärning av stämpel med vattenbets efter applicering 

 

 

 

2.4.2 Test av infärgningsmetod 

Tester av infärgningsmetod utförs med en svart vattenbets med röd/blåa toner på laserskuren 

björk. Jag har valt ut en del material till schablon och stämpel. Vad gäller stämpel har jag valt 

material som är släta till ytan, inte luddar av sig och som absorberar färg. Den absorberande 

funktionen är viktig för resultatet.  

 

 

Bild 21, Stämpel 1 är gjort i MDF samt en syntetisk non-voven texil. Stämpel 2 är gjord i MDF 

samt dekorgummi. Stämpel 3 är gjord i MDF samt skumplast. 
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Test 1, Schablon med svamp  

Test 1 utförs med en laserskuren schablon i plast på 0,5mm och en svamp som är gjord av 

skumplast. Schablonen begränsar området för vart färgen kan appliceras och underlättar för 

appliceringen. Jag har använt mig av skumplast för att det absorberar vatten samt färg väldigt 

bra. 

 

Bild 22, resultat av schablon med svamp 

Färgbegränsning 

Färgbegränsningen med denna metod var relativt bra. Den begränsade färgen väl i stort, 

men på de ställen där det inte gjorde det fick det ett förödande resultat. Den fyllde ytan 

bra och jämnt, men tenderade att flyta ut och förstöra motivet.  

Precision 

Denna metod är väldigt känslig då man behöver trycka ganska hårt för att få ur färgen ur 

svampen, vilket jag antar var anledningen till att färgen spred sig utanför gränsen på ett 

antal ställen. 

Tidsåtgång 

(Ca 2 min) Tidsåtgången var minimal 

Visuella aspekter 

Bortsätt från att färgen inte höll sig inom den skurna ytan så uppnådde denna metod ett 

jämnt resultat med betsande effekt. 

Svårighetsgrad 

Relativt svår att uppnå ett bra resultat 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Detta var en enkel metod och resultatet i ytan blev väldigt jämn och fin. Däremot är det 

svår att applicera jämnt då man måste trycka hårt för att i princip pressa ut färgen ur 

materialet och det gjorde att mer färg än nödvändigt flöt ut till nästa bit faner. Min 

uppfattning är att denna teknik inte lämpar sig för vidare tester eftersom att den flöt ut 

utanför marginalerna och förstörde motivet.  
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Test 2, schablon med stämpel nummer 1 

Test nummer tre utförs med samma schablon som i föregående exempel och stämpeln är gjord 

av en nonwoven syntettyg.  

 

Bild 23, schablon med stämpel nr 1 

 

Färgbegränsning 

Denna metod begränsar färgen väldigt bra. 

Precision 

Med denna metod får man ett väldigt exakt resultat. 

Tidsåtgång 

(Ca 1 min) Tidsåtgången var minimal. Det som tog mest tid var att skära till tyget. 

Visuella aspekter 

Visuellt ser det väldigt bra ut. Ytan är jämn och har en betsande effekt. 

Svårighetsgrad 

Denna metod var inte så svår i sig, svårigheten ligger i att trycka jämnt utan att få färgen 

att flyta ut. 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Denna metod gav ett fantastiskt resultat som höll sig inom det utskurna området och gav 

även en betsande effekt.  
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Test 3, Schablon samt stämpel nummer 2 

Test nummer två utförs med samma schablon som i föregående exempel och stämpeln är gjord 

av dekorgummi också känt som mossgummi, som är limmad på en bit MDF.  

 

 

Bild 24, resultat av schablon samt stämpel nummer 2 

Färgbegränsning 

Färgbegränsningen för denna metod var ytterst dålig. 

Precision 

Extremt dålig precision. 

Tidsåtgång 

(Ca 1 min) Tidsåtgången var minimal. 

Visuella aspekter 

Visuellt det väldigt illa ut.  

Svårighetsgrad 

Väldigt svår att tillämpa. 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Sammanfattningsvis kan jag nämna att denna metod definitivt inte lämpar sig för Fausse 

Marqueterie då resultatet blev väldigt dålig, höll sig inte alls inom ramen för mönstret 

och gav ett ojämnt resultat där vissa delar inte ens blev infärgade. Till följd av 

dekorgummins dåliga absorptionsförmåga blev resultatet extremt dåligt. All färg flöt mot 

ena sidan av stämpeln och fick som följd en ojämn fördelning och fick färgen att flyta ut.  
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Test 4, schablon med stämpel nummer 3 

Test nummer tre utförs med samma schablon som i föregående exempel och stämpeln är gjord 

av en skumplast som är tillskuren och fäst vid en MDF kloss som är lika stor som mönstret.  

 

Bild 25, Resultat av schablon med stämpel nummer 3 

 

Färgbegränsning 

Färgen begränsas relativt bra med några undantag där färgen flutit ut. 

Precision 

Det var svårt att få ett jämnt resultat med denna metod då jag hade svårigheter med att 

få ut färgen längs med alla kanter av mönstret.  

Tidsåtgång 

(Ca 1 min) Det som tog mest tid var förberedelserna med att skära till skumplasten. I 

övrigt tog appliceringen ingen längre tid. 

Visuella aspekter 

Visuellt, på de områden där färgen hållit sig inom mönstret anser jag att resultatet blev 

bra, jämnt och hade en betsande effekt. Färgen gick ut för långt vissa ställen och på 

andra nådde den inte riktigt fram till kanten, så på det sättet var det en oberäknelig 

metod.  

Svårighetsgrad 

Denna metod var svårare än föregående då det är svårt att reglera hur mycket färg som 

sugs upp och trycks ur.  

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Denna metod var relativt svår, delvis för att skumplasten jag använde var ganska hög och 

svårt att skära exakt rakt. Det var också svårt att reglera hur mkt färg som sögs upp och 

släpptes ur eftersom att skumplast suger väldigt bra samt mycket.  
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Test 5, stämpel 1 

Test fem utförs enbart med hjälp av en stämpel utan hjälp av schablon 

 

Bild 26, Resultat av stämpel 1 

 

Färgbegränsning 

Färgen begränsades bra på två av fyra sidor, resterande flöt det ut en del.  

Precision 

Det var svårt att centrera mönstret som resulterade i att färgen tog sig utanför motivet. 

Tidsåtgång 

(Ca 1 min) Det enda jag har att anmärka på vad angår tidsåtgång är tillverkningen av 

själva stämpeln, i övrigt är den likvärdig med resterande tester. 

Visuella aspekter 

Visuellt blev resultatet inte hållbart. Färgen flöt ut på vissa ställen och täckte inte andra 

helt 

Svårighetsgrad 

Jag skulle betygsätta denna som svår eftersom att det är svårt att placera ut stämpeln 

helt rätt, få ett jämnt tryck som inte får färgen att flyta ut. 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Det var svårt att centrera stämpeln med enbart den laserskurna kanten att förhålla sig till, vilket 

kan resultera i att stämpeln övergår den skurna linjen och förstör bilden. Det var också svårt att 

veta hur man ska trycka för att få färgen att släppa från stämpeln. En annan aspekt är att man 

förlorar chansen att sätta tillbaka stämpeln på exakt samma ställe igen om man inte skulle bli 

nöjd med resultatet av en första stämpling.  
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Test 6, stämpel 2 

Test sex utförs enbart med hjälp av en stämpel utan hjälp av schablon 

 

Bild 27, resultat av stämpel 2 

 

Färgbegränsning 

Färgen nådde inte helt ut på kanterna med undantag på ena sidan där färgen flöt ut.   

Precision 

Det var svårt att centrera mönstret som resulterade i att färgen tog sig utanför motivet. 

Tidsåtgång 

(Ca 1 min) Det enda jag har att anmärka på vad angår tidsåtgång är tillverkningen av 

själva stämpeln, i övrigt är den likvärdig med resterande tester. 

Visuella aspekter 

Visuellt blev resultatet inte hållbart. Färgen flöt ut på vissa ställen och täckte inte andra 

helt. 

Svårighetsgrad 

Jag skulle betygsätta denna som svår eftersom att det är svårt att placera ut stämpeln 

helt rätt, få ett jämnt tryck som inte får färgen att flyta ut, samt att gummit inte 

absorberar färgen bra.  

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Resultatet var inte att föredra, det blev väldigt ojämnt och spred sig utanför på ett ställe. Det var 

svårt att centrera stämpeln med enbart den laserskurna kanten att förhålla sig till, vilket kan 

resultera i att stämpeln övergår den skurna linjen och förstör bilden. Det var också svårt att veta 

hur man ska trycka för att få färgen att släppa från stämpeln. En annan aspekt är att man förlorar 

chansen att sätta tillbaka stämpeln på exakt samma ställe igen om man inte skulle bli nöjd med 

resultatet av en första stämpling. 
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Test 7, stämpel 3 

Test sju utförs enbart med hjälp av en stämpel utan hjälp av schablon 

 

Bild 28, resultat av stämpel 3 

Färgbegränsning 

Färgen begränsades bra. 

Precision 

Det var svårt att centrera mönstret, men ingen färg hamnade utanför. Dock flöt inte 

färgen heller ut till fullo.  

Tidsåtgång 

(Ca 1 min) Det enda jag har att anmärka på vad angår tidsåtgång är tillverkningen av 

själva stämpeln, i övrigt är den likvärdig med resterande tester. 

Visuella aspekter 

Visuellt blev resultatet inte hållbart. Färgen flöt inte ut tillräckligt och lämnade partier 

ofärgade. Det skvätte också från stämpeln på ett annat sätt än de resterande stämplarna 

gör.  

Svårighetsgrad 

Jag skulle betygsätta denna som svår eftersom att det är svårt att placera ut stämpeln 

helt rätt och få ett jämnt tryck som inte får färgen att flyta ut. 

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Det var svårt att centrera stämpeln med enbart den laserskurna kanten att förhålla sig till. 

Det var också svårt att veta hur man ska trycka för att få färgen att släppa från stämpeln. 

En annan aspekt är att man förlorar chansen att sätta tillbaka stämpeln på exakt samma 

ställe igen om man inte skulle bli nöjd med resultatet av en första stämpling. I övrigt 

anser jag att resultatet blev för dåligt för att fortsätta med. Anledningen till att färgen 

inte täckte så bra hävdar jag har att göra med att jag inte riktigt vågade trycka lika hårt 

som om jag hade haft schablonen, eftersom att ju mer man trycker, des då mer färg 

släpper den ur sig vilket kan leda till rinningar.  
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Test 8 infärgning med schablon och pensel 

Test åtta går ut på att med hjälp av schablon skärma av ytan som ska infärgas och försiktigt 

applicera betsen för hand med pensel. 

 

Bild 29, resultat av schablon samt pensel 

Färgbegränsning 

Färgen begränsas bra. 

Precision 

För mig gick det att utföra detta moment med stor precision. 

Tidsåtgång 

(Ca 10 min) Denna teknik var aningen mer tidskrävande än de föregående testerna. Det 

krävs många penseldrag för att täcka hela ytan med bets, men att hålla sig inom ramen 

var enkelt tack vare schablonen.  

Visuella aspekter 

Visuellt ser det väldigt bra och exakt ut. 

Svårighetsgrad 

Det är en av de svårare appliceringsmetoderna då det krävs en viss teknik för att få 

färgen på plats, man måste vara snabb för att det inte ska torka in ojämnt.  

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Det var svårt att föra på färgen för hand. Det tog också väldigt lång tid och krävde stor 

försiktighet samt noggrannhet. Det är en appliceringsteknik av de svårare slagen då det 

krävs skicklighet av personen som utför appliceringen. Man får måla från schablonen och 

in mot motivet för att undvika att det ska komma färg utanför, in och under schablonen. I 

övrigt blev resultatet bra och gav en betsad och jämn yta.  
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Test 9 infärgning med pensel 

Test nio genomförs med pensel för hand utan hjälpmedel. 

 

Bild 30, resultat av pensel 

Färgbegränsning 

Färgen begränsas bra. 

Precision 

För mig gick det att utföra detta moment med stor precision. 

Tidsåtgång 

(Ca 10 min) Denna teknik var aningen mer tidskrävande än de föregående testerna. Det 

krävs många penseldrag för att täcka hela ytan med bets. Det var även svårt att hålla sig 

inom den skurna ytan och tog därför längre tid och många små korta penseldrag för att 

inte riskera att få färg utanför motivet.   

Visuella aspekter 

Visuellt ser det väldigt bra och exakt ut. 

Svårighetsgrad 

Det är en av de svårare appliceringsmetoderna då det krävs en viss teknik för att få 

färgen på plats, man måste vara snabb och stadig på handen för att få på färgen så att 

det inte ska torka in ojämnt.  

Sammanfattande synpunkter för tillämpbarheten 

Detta resultat fick samma resultat som test 8. Det var svårt att föra på färgen för hand. 

Det tog också väldigt lång tid och krävde stor försiktighet samt noggrannhet. Det är en 

appliceringsteknik av de svårare slagen då det krävs skicklighet av personen som utför 

appliceringen. Man får måla runt de lasrade strecken först och sedan fylla i området i 

mitten. Jag anser att denna teknik gav ett bra resultat men att det är tidskrävande och för 

ett bra resultat krävs skicklighet. I övrigt blev resultatet bra och gav en betsad och jämn 

yta.  
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2.4.3 Slutsats 

Min slutsats är att test 2, schablon med stämpel 1, gjord av syntettyg gav best resultat och var en 

av de tester som tog minst tid. Jag kan utifrån mina tester läsa att det är bättre att använda sig 

av en stämpel med bra men begränsad absorberingsförmåga. Annars finns risken att betsen 

sprider sig utanför motivet. Jag anser att schablonen var nödvändig eftersom att de tester som 

gjordes med hjälp av schablonen fick ett mycket mer exakt resultat och uppnådde en skärpa de 

andra inte gjorde.  Det var svårt att centrera stämpeln med enbart den laserskurna kanten att 

förhålla sig till, vilket kan resultera i att stämpeln övergår den skurna linjen och förstör bilden. 

Det var också svårt att veta hur man ska trycka för att få färgen att släppa från stämpeln. En 

annan aspekt är att man förlorar chansen att sätta tillbaka stämpeln på exakt samma ställe igen 

om man inte skulle bli nöjd med resultatet av en första stämpling i de fall man inte använder 

schablon.  

Därför kommer jag i fortsättningen att utöva denna teknik med vattenbets på björkfaner med 

laserskurna mönster och appliceras med hjälp av en stämpel i syntettyg samt schablon.  
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3. Avslutning 
Resultatet av min undersökning är att: 

Skuret björkfaner med laserskurna mönster, infärgade med vattenbets med hjälp av textilstämpel 

tillsammans med schablon, är det jag anser ger bästa resultat för en Fausse Marqueterie.  

3.1 Ett recept som fungerar 

Jag har inte gått igenom alla aspekter i mitt examensarbete eftersom att jag har valt att avgränsa 

arbetet på det sätt som jag gjort och att tiden varit begränsad. En del aspekter och moment 

behöver tillkomma för att få ett bra och hållbart resultat som lämpar sig till möbler. För att 

uppnå ett bra resultat krävs förberedelser och efterbearbetning av bla faneret, och jag tänker gå 

igenom steg för steg hur jag anser att denna teknik ska utföras som en sorts genomgång av 

resultatet och mina slutsatser, med moment som jag som möbelsnickare tar för givet, i ett 

recept för att uppnå ett bra resultat.  

1. Limma faneret (om båda sidor) 

2. Tillverka ditt mönster, förslagsvis i illustrator eller autocad 

3. Lasra ut ditt mönster i faneret samt din schablon som ska ha samma mönster i sig. Om du 

så önskar göra flera mönster i olika färg kan du separera dessa i datorn och avgränsa 

schablon per färg. Använd samma mönster till att laserskära ut schablon samt 

stämpelmaterialet. Laserskär endast genom faneret och inte inpå underliggande 

material. 

4. Putsa faneret. Jag hade börjat med att putsa med ett grövre putspapper som tex ett 

papper med grovlek 120 sedan byta till 180 och till sist eventuellt ett 240 papper. Detta 

förarbete krävs för att få en så fin yta som möjligt men ändå inte hindrar vattnets 

genomträngningsförmåga att gå ner i trät. Anledningen till att putsen sker efter lasringen 

är att det kan komma in sotrester i faneret samt brända kanter som man har möjlighet 

att putsa bort efter skärningen. 

5. Vattenstryk faneret med våt trasa och vänta tills det torkat 

6. Putsa av de fibrer som rest sig med ett fint papper och upprepa steg 5 och 6 igen. Detta 

motverkar att fibrerna reser sig igen när vattenbetsen appliceras. 

7. Förbered appliceringsmaterial 

8. Blanda en vattenbaserad bets 

9. Applicera vattenbetsen med stämpel gjord med syntetisk textil samt schablon och låt 

torka. 

10. Om eventuell fiberresning sker efter steg 9, kan man försiktigt med baksidan av ett 

putspapper stryka över ytan. Observera att pigmenten kan följa med pappret så var 

försiktig 
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11. Applicera en ytbehandling för att låsa pigmenten i trät. Val av ytbehandling är upp till 

hantverkaren i min mening. Det beror på många olika faktorer som t.ex., vilken sorts 

möbel som ska färgas, hur ska den användas, ska den gå att sitta på eller ska den tåla 

vatten? Det viktigaste är att man använder en appliceringsmetod som inte sprider ut 

pigmentet i de ofärgade partierna. Till exempel, om jag skulle använda mig av en 

hårdvaxolja så stryker samt gnider man in den i träytan. Hårdvaxolja kan också innehålla 

lösningsmedel som gör att pigmentet släpper. Resultatet av ett sådant misstag är att 

pigmenten från betsen följer med och missfärgar resterande björk. Ett alternativ är att 

spraya på en ytbehandling. Huvudsaken är att man får ett skyddande lager gentemot trät. 

Förslag på ytbehandling är schellack, hårdvaxolja, lack eller vax. Eftersom dessa kan ändra 

djupet i färgen på betsen samt ge ytan en annan typ av glans så rekommenderar jag att 

tester utförs innan.  

 

3.2 Diskussion 

3.3.1 Istället för intarsia eller komplement till? 

Intarsia är namnet på den teknik där man sammanfogar faner i olika träslag med olika strukturer 

och fiberriktningar, som bildar mönster och motiv. Det finns olika sätt att tillverka en intarsia på. 

Det sätt som jag själv föredrar kallas karbontekniken som man kan såga med en figursåg. Intarsia 

är ett hantverk i sig och kräver kunskap, skicklighet och ett öga för färg. Jag vill egentligen inte 

jämföra Fausse Marqueterie med intarsia men detta verkar omöjligt att undvika eftersom att 

iden föddes ur intarsia. Syftet när jag och Lif tog fram tekniken var att imitera en intarsia, där av 

namnet Fausse Marqueterie, som på svenska betyder falsk intarsia. Jag hävdar dock att dessa två 

tekniker är helt skilda saker, men som ger liknande resultat. Fausse Marqueterie har dock en del 

visuella begränsningar. Med intarsia sammanfogar man olika bitar trä som man sågat eller skurit 

ut för att passa varandra. Man kan få väldigt vackra effekter om man utnyttjar mönstringen i trät 

för att ge liv åt motivet och göra bilden mer dramatisk. Detta går inte att uppnå på samma sätt 

med Fausse Marqueterie då fibrerna alltid kommer att ligga åt samma håll. Jag hävdar inte att 

Fausse Marqueterietekniken är helt ny eller revolutionerande, då infärgning av fanerade ytor har 

förekommit långt tillbaka i den svenska möbelhistorien. Jag vill heller inte byta ut traditionell 

intarsia med denna teknik, de har liknande uttryck men olika egenskaper och tillvägagångssätt. 

Intarsia är ett helt eget hantverk i sig och som har en hel del andra tekniska och visuella aspekter 

som man inte kan tillgodogöra sig med denna teknik.  Så för att summera mina intentioner vill 

jag förtydliga att detta ska räknas som ett komplement till intarsia och som ett eget sätt till 

utsmyckning och dekorering av ytor, förslagsvis på möbler. 
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3.3.2 Ärligheten i tekniken 

På skolan har frågan om ärligt och oärligt dykt upp flera gånger och jag har resonerat kring 

huruvida detta skulle kunna anses som en oärlig teknik som härmar intarsian, men som inte är 

ett lika omsorgsfullt trähandarbete. Jag har valt att separera denna teknik från intarsian och se 

detta som en helt egen metod för dekorering av ytor, och därmed är det inte ett oärligt koncept. 

Det som gör det oärligt är möjligen att det imiterar intarsian och för de som inte vet skulle det 

lätt gå att bli lurad och missta detta för en intarsia. Det är något jag har märkt när personer har 

inspekterat mitt gesällarbete, och tar för givet att det är en intarsia. Oärligheten ligger också 

delvis i namnet. Å andra sidan kan man hävda att jag just genom namnet anger att intarsian är 

falsk och att jag därmed ärligt upplyser betraktaren vad det handlar om.  

En parallell jag vill dra är till tygtryckarkonsten som i vissa sammanhang har uppkommit från en 

önskan om att imitera invävda mönster. Jag som inte har tillräcklig kunskap om detta hantverk 

kan bara anta att invävda mönster kräver mer arbete än ett infärgat mönster, och att det därför 

gav upphov till en ny teknik, att trycka mönster på textilier. I vissa sammanhang har mönstrade 

tygtryck kallats för invävda mönster imitationer, men i slutändan har det gått under 

benämningen tygtryck som en egen teknik av ett eget värde. Inte alla, men en del tygtryck har 

uppkommit så, av en önskan att imitera invävda mönster, likt jag själv ville imitera intarsia. Båda 

är egna yrkeskategorier samt skilda hantverkstekniker som har legat till grund för något nytt och 

nyskapande. Jag ser även dessa utvecklade, nya tekniker som en uppmaning till rationalisering, 

och en önskan om att utsmycka och dekorera ytor samt föremål. Om jag nu skulle kalla denna 

teknik för lasersnittsmålning skulle det framstå som ett mer ärligt hantverk än under 

benämningen falsk intarsia. Men falskhet och äkthet är ingenting som jag anser att jag behöver 

förhålla mig till egentligen. Det kan eventuellt påverka synen i andras ögon om hur denna teknik 

ska uppfattas, så också värdet på denna teknik. I slutändan är tekniken densamma oavsett namn, 

och den grundar sig i önskan om att sprida den glädje som en dekorerad yta i trä kan ge.  

3.3.3 Stans eller laser 

Det finns anledning att diskutera resultatet av undersökningen om fiberbrytarteknik. I min 

undersökning har jag kommit fram till att lasern är den bästa metod för att kunna göra mönster. 

Fördelarna med lasern är att du inte bara kan skära ut mönstret i faner, men också 

stämpelverktyget, eftersom att du kan skära igenom de flesta material. Nackdelarna med lasern 

är den svarta kant som blir kring de brända snitten som kan störa motivet. Dock skulle samma 

märken uppkomma om man laserskar ut en intarsia. Lasern kostar också en stor summa pengar 

som du istället skulle kunna köpa många stansar för. Fördelarna med stansningen är att den inte 

kostar lika mycket som lasern, men att du begränsar dig till de mönster som du redan har 

avsedda för det motivet. Med lasern kan du enkelt byta mönster helt utefter din förmåga att 

skapa dessa i datorn. En annan nackdel med stansningen är att det eventuellt skulle kunna 

begränsa motiven, antal delar och färger av en bild då det kanske skulle krävas många olika 

figurer. Samt att om detta moment skulle upprepas skulle jag behöva utveckla någon sorts mall 

för utplacering av stansarna för att mönstret ska upprepas korrekt. Medan om jag använder 
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lasern skulle jag kunna låta materialet ligga kvar i maskinen och skära ut allt i en omgång. Jag 

valde att gå vidare med lasern för att jag skulle utgå ifrån de material jag hade tillgång till i 

skolan, samt att jag anser att lasern är ett mycket enklare alternativ till stansning.  

 

3.3 Reflektion 

3.3.1 Samtidsrelevans - hur vill jag använda den här kunskapen? 

Jag hävdar att det finns en samtidsrelevans i detta arbete genom att tekniken erbjuder ett 

miljömässigt, hållbarare alternativ till färdiginfärgade faner där det inte är känt vilka metoder 

samt färg som använts.  

Enligt Sydfanér AB, som jag har intervjuat via mail, så används oftast poppel eller abachi för 

infärgning av faner.   

Jag har varit i kontakt med Sydfanér AB som själva har sagt att de inte förespråkar redan 

infärgade faner.  Anledningen de uppger till varför de inte förespråkar färdiginfärgat faner är att 

man inte riktigt vet exakt vilka kemikalier som används under inlärningsprocessen och de syftar 

på att de metoder som används kan ifrågasättas. Vilka typer av kemikalier eller metoder de 

använder kan jag inte uttala mig om för det är ingenting jag har kunnat finna eller fått veta när 

jag frågat företag som tillverkar dessa faner. I en mailintervju har jag talat med ett företag som 

säljer färgimpregnerade faner och de hävdar att det farligaste med dessa faner i 

tillverkningsprocessen är att trät ibland behöver blekas. Och det är en av de processer som kan 

vara skadlig för miljön. 

En annan aspekt som gör denna teknik relevant just idag är att det idag säljs allt fler 

färdigfanerade skrivmaterial, medan utbudet av fanerark minskar. När man gör en intarsia så 

börjar allt med ett fanerark som man sedan skär eller sågar ihop till mönster, till skillnad från 

denna teknik som man kan tillämpa på färdigfanerade skivor, därför hävdar jag att resultatet av 

denna rapport kan vara aktuell och av intresse idag, och i förläggningen bidra till en hållbar 

utveckling.   Utan att ha gjort någon vetenskaplig undersökning är det min uppfattning att de 

ämnen som används och den energi som krävs för färdiginfärgade fanerark och färdigfanerat 

skivmaterial gör den metod som jag utvecklat till ett hållbart alternativ.  

 

3.3.2 Hur har undersökningen gått? 

Undersökningen har gått ungefär som beräknat. Jag hade en del teser om vilka resultat som 

skulle bli bäst. En del bevisade jag var bäst och en del mötte till min förvåning inte de 

förväntningar jag hade. Till exempel trodde jag att svamp och schablon skulle vara det absolut 

överlägsna sättet att färga in på så var inte fallet.   
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3.3.3 Hur vill jag gå vidare?   

Jag har nu börjat studera möbeldesign och kommer att gå vidare med Fausse Marqueterie i mina 

framtida arbeten för att utforska vad man kan göra med tekniken. Jag ska även tillverka en 

imitation av en intarsia som jag redan har tillverkat för att se skillnaden man kan uppnå av att 

använda denna teknik i stället. Jag har också för avsikt att skapa ytterligare någon typ av möbel 

utöver mitt gesällarbete med denna teknik inom kort. Jag har redan satt mig ner och börjat 

skissa på idéer om vad jag skulle kunna tänkas göra.  

Jag skulle också vilja gå vidare med att undersöka huruvida man kan ytbehandla ytorna efter 

infärgning. Jag vill undersöka vilket resultat som håller bäst, som går att industriellt tillämpa och 

om någon av alla ytbehandlingen fungerar sämre än de andra.  

Vad gäller appliceringsmetoderna anser jag att det finns anledning att ytterligare undersöka vad 

man kan använda sig av för material i t.ex. stämpeln. Och jag skulle också vilja gå vidare med att 

undersöka hur man kan kombinera olika färger på varandra och vilka uttryck man kan få genom 

att dekorera en träyta. En utveckling av figurformiga stämplar och schabloner utskurna med 

laserteknik är också något som förtjänar uppmärksamhet.   

En person som har jobbat med infärgade mönster på möbler är Josef Frank som med hjälp av 

textil dekorerade skåp med sina egendesignade tyger. Enligt mig är en del av de skåpen väldigt 

fina och enligt min erfarenhet är de mycket eftertraktade. Jag tror jag kommer försöka göra 

något liknande men med Fausse marqueterie i stället.  

3.3.4 Hur tror jag att denna teknik kan påverka framtida möbler? 

Jag vågar inte tro, men jag hoppas att denna teknik kommer att kunna ändra hur våra möbler ser 

ut i framtiden. Så jag ser det är de flesta trämöblerna trärena eller vitmålade just nu. Jag hoppas 

att kunna ändra nutidens möbelkultur till en uppfriskande, färgsprakande trend. Jag hoppas att 

personer kommer kunna använda sina möbler ytterligare för att kunna uttrycka sig själva. Jag 

hoppas också att denna teknik kan ersätta de mönstrade laminaten i ”död plast” och ersätta 

dessa med Fausse marqueterie. Och viktigaste av allt, hoppas jag att denna teknik kommer att 

bidra och uppmuntra till den glädje en dekorerad yta kan ge.  
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