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Sammanfattning
Syftet med min rapport är att skapa ett intresse för rottingflätning med dess olika 
flätningstekniker för privatpersoner som på ett lättförståeligt sätt ska kunna använda sig utav 
min rapport för att kunna fläta t.ex en rottingsits. Jag tar även upp hur du bevarar din 
rottingmöbel och hur du kan ytbehandla den med olika alternativ. Det är lättare att fläta än 
vad man tror. 

Idag slänger många sina gamla och ärvda möbler med inslag av rottingflätning för att det är 
kostsamt att lämna in sin möbel till fackman. En del tar också bort rottingen och ersätter den 
med stoppning och klädsel och det är synd då möbeln förlorar sitt affektionsvärde. 

Jag har dessutom gjort ett praktiskt arbete på en barockstol från 1600-talet med rottingsits och 
rygg som tillhör Stockholms slott. Det visade sig att den samt tre tillhörande stolar har blivit 
omgjorda på 1800-talet när de var placerade på Mälsåkers slott. Det finns ingen information 
om var, när och av vem dessa stolar är tillverkade.



Summary

The purpose of my report is to create an interest in hand caning and different caning  patterns, 
both for professionals and interested laymen. My hope is that they will use my report as a 
guide and an inspiration, for techniques such as braiding a cane seat. I also discuss how better 
to preserve cane furniture and different ways in which to finish it. Weaving is easier than you 
might believe.   

Today many people discard old and inherited furniture with elements of hand caning because 
it is too costly to have it repaired by a professional. Some people also remove the cane work 
and replace it with upholstery and fabric. I think this is very sad since the piece then loses its 
value.

I have also carried out hands-on work on a Baroque chair from the 17th century, belonging to 
the Royal Castle in Stockholm, with hand-caned seat and back. This proved that my chair, 
together with three other chairs, was remade in the 19th century while in Mälsåker Castle. 
There is no information about when, where or by whom these chairs were made. 



Tackord

Ett stort tack till Eva Vahlne på Stockholms slott som gav mig förtroendet att få rekonstruera 
en barockstol med rottingflätning tillhörande Stockholms slott. 

Jag  vill också tacka Sara Lindqvist på Carl Malmsten CTD som handledare, korrekturläsare 
och stöd till mig och min rapport, dessutom gav hon mig och mina klasskamrater möjligheten 
att få en kurs i rottingflätning, vilket resulterade i mitt intresse för rottingflätning samt till 
denna rapport. 
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund 

Under det tredje och sista året på Carl Malmsten CTD ingår ett examensarbete på 10 poäng,  
jag har valt att skriva om rotting eftersom jag själv tycker det är ett vackert inslag i trämöbler. 

Idén fick jag under vårt tredje år på skolan när vi hade en frivillig tredagarskurs i 
rottingflätning. Jag fann detta ämne intressant, men när jag ville lära mig mer upptäckte jag att 
det inte fanns så mycket information att få tag på vad gäller andra flättekniker och 
ytbehandling, varken i bibliotek eller i bokhandeln. När jag började söka på Internet fann jag 
däremot en mängd information om flättekniker, ytbehandling och hur man bevarar en möbel 
med inslag av rotting i torrt klimat som vi har här i Sverige. Intressant är också att 
huvvuddelen av den information jag fann härstammade från amerikanska källor. 

När jag sedan praktiserade på Husgerådskammaren på Stockholms slott hos tapetserarmästare 
Bengt Bergman i november 2005 föll sista biten av detta arbete på plats. Jag fick möjlighet att 
som praktiskt inslag rekonstruera en stol med inslag av rottingflätning. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att samla så mycket information som möjligt om rotting, vad 
gäller flättekniker steg för steg med bilder, ytbehandling, hur du sköter om din rottingmöbel 
och hur du på ett enkelt sätt kan laga din möbel om en eller flera rottingskenor går sönder. 
Rapporten ska fungera som ett stöd och vägledning till privatpersoner.

Idag är jag möbeltapetserare med verksamhet i Ålsten i Bromma och jag ville utvidga mina 
kunskaper inom yrket eftersom rottingflätning också är en slags klädsel samt ett vackert inslag 
till trämöbler. Därför har jag valt att göra ett praktiskt arbete på en barockstol med rotting i 
både sits och rygg.

1.3 Begränsningar 

Jag begränsar min rapport till sittmöbler med inslag av rottingflätning. I mina efterforskningar 
fann jag otroligt många varianter av möbler med inslag av rotting, som är värda att nämna ur 
en historisk synpunkt. Benämningen på de som flätar rottingmöbler idag är korgmakare och 
jag tar ej upp korgmakaryrket i min rapport. Tätflätning med rotting tar jag inte heller upp då 
denna rapport skulle bli alltför omfattande. 
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1.4 Metod och källor 

I och med att jag gör ett praktiskt arbete med att rekonstruera en barockstols rottingrygg samt 
sits, så kan jag lättare se vilka svårigheter som kan uppstå och på så sätt lättare kunna förklara 
det i min rapport. Genom litteraturstudier på både svenska och engelska samt efterforskningar 
på Internet har jag samlat ihop den viktigaste informationen. Den litteratur som jag till störst 
del har använt mig utav är Renovera möbeln själv (Jane Fredlund, 1993), Korgmöbelmakeriet 
i Sverige med utblickar mot övriga Norden (Albin Tingbo, 1998), The caners handbook 
(Bruce W. Miller m.fl. 1983) samt Chair seating (Kay Johnson m.fl. 1988). 

Internetkällorna som jag refererar till visar även andra tekniker med andra material. 

1.5 Struktur 

Mitt arbete läggs upp på följande sätt: 

Inledning
Presentation samt bakgrund och syfte till mitt arbetet. 

Fakta om rotting 
Här berättar jag om rottingpalmen (Calamus palmae) var den växer, hur rottingen framställs, 
egenskaper och typer samt lite historik om sittmöbler med inslag av rottingflätning. 

Barockstol tillhörande Husgerådskammaren 
En beskrivning av stolen samt vilka åtgärder som ska göras. Därefter görs en rekonstruktion 
av rottingflätningen. 

Fläta en rottingsits 
Här beskriver jag i detalj med text samt bilder hur man ska fläta t.ex en sits. Jag tar också upp 
hur man ska ytbehandla rottingen samt hur man ska bevara sin rottingmöbel. 

Avslutande diskussion och funderingar 

Slutsats
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Kapitel 2 

Fakta om rotting 

2.1 Calamuspalmen 

Rottingen är ett väldigt starkt och böjligt naturmaterial som kommer från olika släkten inom 
växtfamiljen Palmae, se bild 2, som växer vid floder och på andra fuktiga platser med 
utbredning från västra Afrika över tropiska Asien, Taiwan och indonesisk-fillippinska 
övärlden till Fidjiöarna. 

Calamus är det största släktet inom rottingpalmer. 
Det finns mer än 300 olika arter av rottingpalmen med olika utseenden och egenskaper. 
Rottingpalmen är en lian som kan växa cirka 20-25 cm på ett dygn, trots detta tar det ändå 
mellan 5-25 år innan rottingen är färdig för att avverkas (Tingbo, 1998). En planta kan få upp 
till 50 stammar och  dessa kan bli upp till 200 m långa och de blir inte mer än 5 cm i diameter. 
Då den naturliga förekomsten av Calamuspalmerna börjat minska har i modern tid också 
odling av denna palm inletts. De klättar med hjälp utav sina taggar och bladverk sig fast i den 
omgivande vegetationen. 

2.2 Framställning 

Stammarna huggs av från manshöjd till 30 cm över marken, den dras sedan ned och befrias 
från blad och taggar, vartefter den kapas i olika längder beroende på grovleken (Tingbo, 
1998). Den kapade rottingen ställs eller läggs sedan till torkning, som måste ske senast ett 
dygn efter avverkningen annars finns det risk för insektsangrepp och missfärgning. 
Torkningen tar sedan mellan en vecka och tio dagar. Stammar som är krokiga rätas efter 
upphettning.

Nästa moment är att transportera rottingen till de egentliga lagerplatserna, som oftast ligger 
vid flottningsbara vattendrag. Där sker rengöring med sand och vatten, därefter torkas 
rottingen på nytt. För att få fram naturrottingskenor hyvlas det hårda blanka skiktet på 
rottingstammen i olika bredder, peddigrottingen ligger under den blanka ytan, märgen.  
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Bild 2, Calamuspalmen 

2.3 Egenskaper och typer 

Rottingen har många olika egenskaper. Det kan skilja sig ifråga om hårdhetsgrad, färg samt 
avståndet mellan noderna, där blad och taggar suttit. Den är förvånansvärt slitstark och 
bärande. Kvaliteten på ytskiktet av rottingstammen varierar i hög grad och enligt fackmän 
börjar det bli ont om den finaste rottingen (Tingbo, 1998). Generellt kan sägas att ju färre 
noder desto bättre kvalitet är rottingen av, då de lätt går av där just noderna sitter. 
Eftersom naturrottingen (som används till flätning) andas och återfuktar sig själv så mår den 
inte bra av att ytbehandlas, den torkar då ut och brister, livslängden och materialuthålligheten 
ökar utan ytbehandling. 
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Naturrottingskenan: 

Naturrottingskenan är det blanka och hårda skiktet som ligger under barken, se bild 3. 
De finns i olika bredder och säljs buntvis i kilovikt. Den saluförs i olika utformning, som 
runda stänger, skenor, tråd och snören i olika dimensioner, det finns även färdigflätad 
naturrotting i olika mönster på metervara, se bild 4. 
Naturrotting-skena finns att köpa i följande bredder: 
1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 2,9 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5,6 mm och 6 mm. 

Peddigrotting:

Peddigrottingen sitter under den blanka ytan (råytan, märgen) och den finns både som skena 
och rund i en bredd på 5 mm och olika diametrar. Peddigrottingen används inte till att fläta en 
stolssits med då den inte är lika stark. Den runda peddigrottingen används till att fästa 
naturrotting-skenorna med i hålen då du flätar en stolssits, de kallas då för pligg, eftersom den 
är porös och lätt trycks ihop i hålen, se bild 5.

                              Bild 3, rottingskena Bild 4, färdigflätad rotting

Bild 5, rund peddigrotting 
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2.4 Historik kring sittmöbler med inslag av rottingflätning 

Rotting har använts i årtusenden. Redan så tidigt som 4000 år före kristus användes rotting till 
sitsar i det gamla Egypten (Nordiska Museet). 
I Tutankhamuns grav (ca: 1325 f. Kr) som hittades av den brittiske arkeologen Howard Carter 
1922, fann man två flätade stolar i rotting eller vass och en säng med flätat liggunderlag, se
bild 6.  Dessa går att beskåda på det egyptiska museet i Kairo (www.egyptholiday.com).  
Sannolikt har rotting använts i möbler sedan urminnes tider. 
Rottingstolar tros ha sitt ursprung i Kina och var vanligt förekommande i Orienten långt innan 
Marco Polo öppnade handelsvägarna till fjärran östern (www.steveemma.com). 

Rotting i möbler har använts i Europa sedan 1600-talet. Dokumenterat är bland annat stolar 
med inslag av rotting som importerades från England samt Holland i mitten av 1600-talet. 
Under 1600-talets mitt blev det vanligare med inslag av rottingflätning i möbler både i 
holländsk, engelsk samt fransk möbelkonst i Europa (Tingbo, 1998). Ursprunget till detta var 
i huvudsak holländare och engelsmän som under sina Asienresor upptäckte det nya materialet 
i möbler. 

De så kallade ”Crown-Chairs”, se bild 7, från England var gjorda i valnöt och rikt skulpterade 
med en krona överst på ryggstödet och med en annan längst ner på underredets tvärslå. 
På ryggstödet var det vanligtvis en smal spegel med flätad rotting och sitsen gjordes likadan. 

Dessa stolar med inslag av rottingflätning kallades ”flätat med rör” eller så kallades hela 
stolen för ”rörstol” på dåtidens språkbruk. När rottingen gick sönder bytte man oftast ut den 
mot fast stoppning (Stavenow-Hidemark, 1993). Det fanns också stolar som var tillverkade 
för att ha stoppad sits och rygg och som gjordes om till rottingsits samt rygg. 

Franskflätan eller åttahörnsflätan förekom både i sits och på rygg på stilmöbler under 1600-
talet fram till mitten på 1700-talet. Dynor var vanligt förekommande för att få en behagligare 
sittyta. Luftigheten och lättheten i franskflätan utgjorde en vacker kontrast till de tunga 
barockmöblerna.  

I modernare tid är Thonet-stolarna, caféstolarna i böjträ från omkring 1850, nog de man ofta 
tänker på när man talar om rottingsitsar, se bild 8. En annan vanlig rottingstol är 
Bauhausstolen i krom med färdigflätad rotting på både sits och rygg, se bild 9.
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                  Bild  6, Tutankhamuns säng                                                      Bild 7, Crown-chair

                      Bild 8, Thonét-stol                                                        Bild 9, Bauhaus-stol 
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Kapitel 3

Barockstol tillhörande Husgerådskammaren 

3.1 Samarbetet med Husgerådskammaren 

Under vårterminen det tredje och sista året av utbildningen ingår praktik. Jag sökte in på 
Husgerådskammaren på Stockholms slott hos tapetserarmästare Bengt Bergman.  

Väl på plats hörde jag mig för om det fanns någon möbel med rottingflätning som behövde 
renoveras. De hade en barockstol som skulle lämnas till Korgmakare Larsson i Gamla stan, 
men såg med fördel att jag kunde få göra mitt praktiska arbete på den stolen då de också 
kunde spara pengar. 

3.2 Beskrivning av stolen 

Stolen som är från 1600-talet, hade tidigare sin placering på Mälsåkers slott som är ett av 
Sveriges ståtligaste barockslott. 1889 överfördes stolen till Stockholms slott. 

Stolen som är en rikligt skulpterad barockstol med rottingsits och rygg, är tillverkad av bok 
som är brunbetsad samt bonad med schellack. Smyckningen består av snidade keruber, se bild 
10, och  voluter, se bild 11. Stolen är signerad MM två gånger på bakbenet i höjd med sarg
och det finns ingen information om vem eller vad det står för, se bild 12. Enligt en 
inventarielista från Mälsåkers slott 1878 har stolen haft stoppad sits och rygg samt klädsel i 
brun schagg och det finns fyra likadana stolar. De resterande stolarna är placerade på 
Stockholms slott i den västra gästvåningen och det är den enda information som finns 
antecknad om stolen.

                        Bild 10, keruber                                                                   Bild 11, voluter

Bild 12, stolsmakarens signatur 
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3.3 Tillstånd

Rottingen på sitsen var borttagen och togs bort på Husgerådskammaren i januari 2006 då 
Lassi Kouvinen, möbelkonservator, skulle åtgärda skador och lägga på ny ytbehandling och 
rottingen som togs bort på sitsen sparades inte. Skadorna på stolen var relaterade till hålen på 
sitsen där rottingskenorna fästs. Den som ändrat stolens sits och rygg för anpassning till 
rottingflätning på 1800-talet hade gjort hålen för långt ut mot innersarg samt för nära varandra 
som resulterat i att hålen spruckit. Stolen hade blivit lagad ett antal gånger tidigare med att 
bitar av nytt trä limmats fast vid de trasiga partierna.
Rottingen på ryggen var uttorkad och trasig på olika ställen, det kunde repareras genom att 
man flätade in nya skenor vid de trasiga partierna, men Eva Vahlne, textilkonservator på 
Husgerådskamaren, ville att rottingflätningen på ryggen skulle flätas om. Flätningen var 
utförd i den vanligaste tekniken, åttahörnsflätan. 

3.4 Åtgärder 

Rekonstruktionen av flätningen skulle göras på samma sätt som tidigare,  åttahörnsflätning. 
Därefter ska den ytbehandlas till samma kulör som den borttagna rottingen har. För att veta 
hur sitsens flätning skulle se ut fick jag ett kort på en av de tillhörande stolarna. Eftersom 
stolarna ska vara placerade tillsammans var det viktigt att få samma färg på rottingen. 

3.5 Borttagandet av den befintliga rottingen 

Den befintliga rottingen togs försiktigt bort då den skulle sparas, dels för att jag skulle kunna 
titta på om jag blev osäker i vilka hål jag skulle gå ned i och för att den ska arkiveras på 
Husgerådskammaren. 

Rottingen skars bort på baksidan som ligger an mot trät och sedan slog jag försiktigt bort 
pliggarna med ett smalt dorn från baksidan av ryggen. 
Eftersom de befintliga pliggen var islagna från framsidan så är det lättare att få ut dem från 
samma håll. När alla pliggen var borttagna så lyftes den flätade rottingryggen bort. 

Rester av rotting i hålen togs bort med en prim. Rottingen som tagits bort hängdes upp på 
väggen då den var väldigt skör, se bild 13.
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Bild 13, den borttagna rottingflätningen 
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3.6 Rekonstruktion 

Originalflätningen var gjord med tre olika bredder på rottingskenorna, de var inte flätade i 
någon sorts ordning utan satt lite hur som helst. Jag införskaffade rottingskenor i bredder:
2 mm, 2,5 mm samt 3 mm och 3 mm rund peddigrotting hos Larsson Korgmakare i Gamla 
stan. Det svåraste var att förstå hur den som flätat hade tänkt eftersom det var obegripligt att 
förstå ordningen med de olika bredderna på rottingen.  
De flesta hål hade olika storlekar, vilket är konstigt, då man gör alla hål lika stora, det var 
också olika mellanrum mellan hålen. 
Dessutom låg inte hålen parallellt med varandra. 

Eftersom hålen var olika stora så fäste inte den runda peddigrottingen i alla hål och Larsson 
Korgmakare hade inte en rund peddigrotting i större storlek, så jag införskaffade golfpegs från 
Intersport, som visade sig passa perfekt, men jag slipade bort färgen längst ner på peggen för 
att de inte skulle färga av sig. Jag använde också blompinnar, 4 mm i diameter, som jag 
kapade till 3 cm och konade i ena änden.  

Eftersom rottingflätningen på sitsen var borttagen när jag fick stolen och inte visste hur sitsen 
var flätad och vilka hål rottingskenorna gått ned i, så fick jag förstora kortet som jag fått på de 
andra sitsarna. Jag blev inte klokare av bilden som jag skulle ha till hjälp, för den stolen hade 
inte gjorts likadan på sitsen vad gäller antal hål för rottingen. Det var dessutom ett större 
utsågat hål på stolen jag fått, där sitsen suttit, än vad stolen på kortet hade. 
Som jag redan nämnt var inte hålen parallella med varandra, vilket försvårade 
flätningsarbetet, eftersom det ska vara raka linjer. 
Jag började med att skissa upp på ett papper för att kunna åstadkomma ett liknande resultat. 
Efter att jag fann ett bra resultat på pappret överförde jag det på möbeln. Jag började att fläta 
ryggen, se bild 14 samt 15, och vissa hål fick jag hoppa över för att få jämna mellanrum 
mellan skenorna. Därefter påbörjade jag den svåra utmaningen att rekonstruera sitsen, se bild 
16 samt 17. 

För en utförlig beskrivning av flätning se Kapitel 4.5 Flätning  på sidan 14 samt Bilaga 2, 
åttahörns-flätning  på sidan 32. 
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              Bild 14, markerat vilka hål som              Bild 15, 1:a samt 2:a varvet 
            skenorna ska gå ner i                                                                             

              Bild 16, påbörjat 1:a varv                                              Bild 17, påbörjat 2: varv
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3.7 Ytbehandling 

För att få den rätta kulören som den borttagna rottingen hade fick jag testa mig fram på små 
rottingbitar. Eftersom den gamla rottingen hade en naturligt sliten patina kunde jag ej få exakt 
samma kulör. Jag målade rottingen med 3 delar brun- och 1 del svart vattenlöslig akvarellfärg 
som jag blandade samman och spädde ut med lite vatten. Jag lade ingen schellack ovanpå 
(rekommendation av Camilla Johansson som går möbelkonserverings-programmet på Carl 
Malmsten CTD) eftersom när färgen torkat så färgar den inte av sig. Detta är ingen möbel 
som används utan mest för att beskåda, därav valet till ytbehandling. 
I mina efterforskningar kring ytbehandling fann jag en mängd variationer från amerikanska 
källor på Internet. Rekommendationerna skiljde sig åt men i stort sett så avråddes det att 
använda lacker på rottingen då den torkar ut och brister. Enligt dessa källor ska man helst 
använda sig utav oljebaserade- eller vattenlösliga färger. Mer om ytbehandling tas upp i
kapitel 4.7 på sidan 22.

Se bild 18 och 19 nedan, före samt efter ytbehandling. 

           Bild  18, före ytbehandling                                                    Bild  19, efter ytbehandling
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Kapitel 4 

Fläta en rottingsits 

4.1 Hur du mäter ut vilken storlek på rotting du ska ha 

Välj rottingbredd så här: 

C-C-mått mellan hålen               Rottingbredd 

10-12 mm                                    2    mm 
12-13 mm                                    2,5 mm 
14-15 mm                                    3    mm 

Det finns även bredare rottingskenor, ända upp till 6 mm. 

Man börjar fläta från bakkant till framkant, men om man har en svängd sits börjar man från 
sida till sida (Fredlund, 1993). Man börjar fläta i mittenhålen och arbetar sig utåt åt båda 
hållen.
För att få en mer effektfull flätning, kan man välja en bredare rottingskena till diagonalvarven. 
Med lite fantasi kan du även hitta på egna mönster. 

4.2 Verktyg 

Det behövs bara ett fåtal verktyg till rottingflätning: 

 Linjal för att mäta så att rottingskenorna ligger rakt samt paralellt. 

 Vass kniv för att spetsa pliggen med i ena änden. 

 Hammare. 

 Snedtång som du kan knipsa rottingen snett med om det blir trångt i hålen. 

 Dorn som används när man ska slå ner de slutliga pliggen. 

 Syl, eller prim används när du ska göra rent i hålen innan flätningen påbörjas och ifall hålen 
behövs göras större om det blir för trångt. 

 Prim eller tapetserarnål används med fördel om man behöver lyfta rottingen vid trånga 
utrymmen.  

 Pligg skurna av rund peddigrotting, blompinnar eller golfpeg som används under arbetets 
gång.

 Slutlig pligg av peddigrotting eller blomsterpinnar. 
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4.3 Förberedelser 

Mät ut mittenhålen på bak- och framkant samt på sidorna. 
Gå igenom rottingen och sålla bort de med många ledknutar, svaga, smalare och brutna bitar. 
Lägg bara ett fåtal i vattenbad max 5 minuter och sedan kan de läggas i en plastpåse för att 
hållas fuktiga. 

Man kan även fläta med torr rotting, en del tycker att det är enklare att få en jämn spänning på 
rottingskenorna, gnid då rottingen mellan fingrarna för att få den mjuk och smidig där den ska 
gå ned i hålen och böjas tvärt, rottingen kan då färgas innan arbetet påbörjas genom att lägga 
rottingen i varmt vattenbad med färgpigment, för vidare instruktioner se kapitel 4.7 
Ytbehandling på sidan 32. 

Kapa till rund peddigrotting eller blompinnar ca: 3 cm långa och kona dem i ena änden för att  
fästa skenorna med i hålen vid arbetets gång. Du kan också använda golfpeg, det visade sig 
vara det bästa för mig då de passade utmärkt i hålen. Använd då ofärgad golfpeg eller slipa 
bort färgen, de färgar annars av sig. 
Rottingen läggs i t.ex en hink med vatten max 5 minuter för att få den smidig och mjuk. Om 
rottingen ligger för länge i vatten blir den lätt gråaktig (Fredlund, 1993).

4.4  Att tänka på samt lite tips 

Att tänka på: 

Om skenan som du flätar med börjar bli torr kan du blöta upp den med en wettextrasa eller 
bomullstrasa så att den hålls mjuk och smidig. 
Om du gör ett uppehåll så lägg en genomfuktad trasa i bomull över arbetet för att hålla det 
fuktigt, det torkar väldigt fort.  
Det är viktigt att alla rottingskenor spänns lika mycket så att belastningen blir fördelad över 
alla skenor (Fredlund, 1993). Förutsättningen för att den färdigflätade stolen ska hålla är att 
alla skenor ska vara bärande och därför lika mycket spända.  

Ryck kraftigt utmed hela skenan innan du använder den för att kolla om den är hållfast och 
att det inte finns några brott eller andra svagheter. En bit som ska böjas tvärt ska gnidas 
mellan fingrarna för att få den mjukare och mera böjlig. 

 Dra skenan mellan fingrarna, fläta åt det håll som skenan är lenast, för att undvika trådar. 

 Skenans blanka sida ska alltid vara uppåt. 

 Se till så att skenan inte vrider sig, då minskar hållfastheten. 

 Skenan ska ligga direkt an på träet på undersidan 

 Pliggarna ska spetsas på ena sidan för att få in dem i hålen. 

 När en rottingskena tar slut ska den fästas provosoriskt med en pligg och en ny skena fästes 
fast med en ny pligg i hålet bredvid. 
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 Var uppmärksam på att du drar skenorna i rätt hål vid hörnen så att skenorna blir parallella. 

 Sträckningen ska vara jämn, skenorna ska sträckas lika mycket, så att belastningen blir 
jämn. De första varven ska inte sträckas alltför mycket då de resterande varven spänner 
skenorna ytterligare. 

Tips som underlättar arbetet: 

 Ta inte för långa skenor, man kan inte skarva dem och det försvårar arbetet, kasta inte de 
korta skenorna som blir över, dessa är utmärkta att använda vid de korta sträckorna som görs 
diagonalt.

 Man kan också använda en rottingskena att lirka med från undersidan. Det är skonsammare 
mot flätningen än både prim och tapetserarnål. 

 Spetsa rottingen i änden som ska in i hålet, när många skenor går in i samma hål blir det 
trångt, det underlättar då att få in den i hålet. 

 Gnid in baksidan av rottingskenan med bivax när du ska börja fläta samman skenorna, de 
glider då lättare. 

Man ska inte ha bråttom, det är tidskrävande och ett stort tålamod behövs.
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4.5 Flätning, se även Bilaga 2 på sidan 32

Första vertikalvarvet.

Fäst en bit rottingskena i det bakre mitthålet med 7-10 cm extra nedhäng, fäst den med pligg, 
se bild 20.
Spänn sedan skenan med den blanka sidan upp mot  det främre mitthålet, stick ned skena och 
sträck, upp med samma skena i hålet bredvid, se till så att skenan ligger plant mot träet på 
undersidan, sträck och fäst  en pligg i hålet. Gå sedan vidare med skena i det bakre hålet och 
flytta pliggen dit. Var noga med att skenan inte vrids och att den ligger direkt an mot trät på 
undersidan. Skenorna ska vara jämnt spända. Fäst alltid en lös ände med pligg. Och fäst en ny 
skena i hålet bredvid med en ny pligg. Var uppmärksam när du drar skenorna i hörnorna så att 
de ligger paralellt, ibland måste man hoppa över en del hål för att få det parallellt, om du blir 
osäker, titta på den gamla flätningen.  

 Bild 20, första varvet 
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Första horisontalvarvet. 

Horisontalerna flätas inte utan läggs på vertikalerna. Mät ut mitthålen på höger och vänster 
sida, Börja på mitten och arbeta dig ut mot kanterna, se bild 21.

Bild 21, andra varvet 
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Andra vertikalvarvet. 

Det andra vertikalvarvet läggs i samma hål som i det första vertikalvarvet, och de läggs 
ovanpå de tidigare varven, fläta ej. Se till så att de hålls på ena sidan om det första 
vertikalvarvet, se bild 22.

                                                         Bild 22, tredje varvet 

Andra horisontalvarvet. 

Nu ligger det tre lager rotting som inte är sammanflätade. De andra vertikalerna hålls till 
höger om det första vertikalvarvet. Nu är det dags att börja fläta det andra horisontalvarvet, se
bild 23.
Arbeta från sida till sida, bakifrån och framåt. Fäst likaså här skenorna med pligg. Träd under 
första vertikalen i vertikalparet, upp emellan, över nästa, ner igen osv. Vik änden på skenan så 
blir det lättare att pilla upp den mellan vertikalerna. Det här varvet och de resterande görs 
enklast, tycker jag, om man börjar mitt i flätningen , jag börjar alltså ej i ett hål. 
Kontrollera med hjälp av en linjal att skenorna ligger rakt, dra skenan i flätningsarbetet 
enklast med fingrarna eller använd en plattång. 
När horisontalflätningen är klar fuktas hela arbetet med en fuktig trasa, så att det hålls mjukt 
och smidigt under arbetets gång. Det behöver vara ordentligt fuktigt nu för att skenorna ska 
justeras så att fina kvadrater syns, ta en linjal och änden på en prim till hjälp, man för 
vertikaler och horisonteller ihop parvis så att kvadraterna ska ta form.  
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Bild 23, fjärde varvet 

Första diagonalvarvet. 

Börja med att mäta ut en lagom längd till diagonalen, de fästes direkt efter det första varvet 
och en ny längd tas för varje varv. Börja fläta det första diagonalvarvet i det bakre hörnet. Fäst 
med en pligg, för skenan över det det första paret horisontaler och under det första paret 
vertikaler. Man trär i de stora mellanrummen, inte mitt i i paret, se bild 24.
Håll skenan så rak som möjligt och sträck skenan efterhand men försiktigt så inte rottingen 
bryts i skärningspunkterna. Skenorna fixeras med pligg. 

                                                  Bild 24, första diagonalvarvet 
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Andra diagonalvarvet.

Till sist görs från motsatt bakre hörn det sista diagonalvarvet, men detta görs under 
horisontalerna och över vertikalerna. Fäst då diagonaler i samma hörnhål. Om man blir osäker 
på vilka hål man ska gå ner i kan man göra det sist då alla varv är flätade, glöm då inte att 
fukta upp ändarna så att de inte bryts av när de fästs, annars bryts de lätt av, se bild 25. 

                                                   Bild 25, andra diagonalvarvet 

4.6 Fastsättning med träpligg

Den prelimenära fastsättningen görs genom att man i alla hål slår ned ca 2,5 cm långa pligg 
eller lika långa som sargen är djup (Fredlund, 1993). Fukta pliggen före nedsättningen. 
Slutpliggen ska vara ordentligt tjocka så de går ned trögt i hålen. Med hjälp av en doner slår 
man ned pliggen i kant med träet på ovansidan. Var försiktig, man kan lätt slinta och har man 
otur förstör man  skenorna. Skär rent de nedhängande skenorna jäms med undersidan. 
De bästa alternativen till pligg är peddigrotting samt blomsterpinnar eftersom de är porösa och 
lätt trycks ihop i hålen, det ska vara trögt att få ned pliggen, då är det rätt storlek.

Om man vill använda lim till pliggen för att vara på den säkra sidan så rekommenderar jag 
fisklim som löses upp med vatten om reparation senare behöver göras. Trälim är svårt att få 
bort.
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4.7 Ytbehandling 

Rottingen mår bäst av att inte ytbehandlas då den inte kan andas och ta till sig fukt, den torkar 
då som sagt ut och brister. Väljer man att inte ytbehandla sin rottingmöbel så mörknar den 
med tiden och får en fin patina och det är som sagt det bästa för rottingen. 

Alkoholbaserade infärgningslösningar går lättare in i rottingen än vatten- och oljebaserade 
lösningar, men är samtidigt lite svårare att bemästra. Det är därför oerhört viktigt att få 
färgtonen rätt redan från början eftersom ytterligare lager knappt förändrar nyansen. Börja 
med att pröva ut färgtonen på en liten bit rotting. Kom dock ihåg att den färgton du får i testet 
kan bli något blekare än på en färdigflätad sits (Miller m.fl. 1983, Johnson m.fl. 1988).

Använd inte akrylbaserade infärgningslösningar eftersom dessa har en tendens att lätt flagna. 

Olika alternativ till ytbehandling: 

 Gummilacker med speciellt god vidhäfningsförmåga och böjningstålighet ger med ljusa 
mineralfärger ett täckande ytskikt som kan varieras i en rik färgskala (Tingbo, 1998). 

 Herdins betslack (Larsson Korgmakare). 

 Cellulosalack. 

 Schellack. 

 Vattenlöslig träbets (Larsson Korgmakare). 

 Akvarellfärg. 

De fyra förstnämnda lackerna finns i en mängd olika kulörer, men kan också användas 
ofärgad för att få en smutsavvisande och avtorkbar yta. Om olyckan varit framme är det bara 
att torka bort med en fuktig wettextrasa.  

Färgning med vattenlöslig träbets: 

Förbered rottingen genom att lägga den i vattenbad i en halvtimme så att den mjukas upp. 
Träbetsen löses upp i kokande vatten, men beträffande färgstyrkan får man pröva sig fram och 
späda ut färgen tills man får fram den önskade kulören. Pröva först med en liten bit rotting 
och låt torka för att se färgresultatet. 
Den uppblötta rottingen läggs i det kokande vattenbadet i tio till femton minuter, ta sedan upp 
rottingen och låt den torka. 
När flätarbetet är färdigt kan man lägga på ett tunt lager med cellulosalack för att färgen inte 
ska nötas bort, men det borde inte behövas då färgen sugs in i rottingen i vattenbadet, men jag 
rekommenderar som sagt inga lacker på rottingen. 

Man kan även lägga på den vattenlösliga träbetsen på det färdigflätade arbetet, men eftersom 
den är ganska rinnig så är det lätt att få färg på trästommen, enklast är då att lägga på betsen 
med en liten bit fuktad svamp (Larsson Korgmakare). 
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4.8 Hur du bevarar din rottingmöbel 

Nu när du investerat mycket tid på din möbel och gett den ett nytt liv så vill du ju självklart att 
den ska bevaras så länge som möjligt. Rätt hantering och placering är själva nyckeln. 

Undvik att ställa din rottingmöbel i torra, varma och soliga rum ej heller vid ett element. 
Rottingen torkar då ut och brister. 

Eftersom vi har ett torrt klimat i Sverige så behöver du smörja din rottingmöbel för att den ska 
hållas mjuk och smidig och det görs en gång om året eller vid behov med en blandning utav 
25 g bivax till 2,5 dl balsamterpentin som löses och blandas i vattenbad till krämig konsistens. 
Smörj sedan baksidan av rottingen med blandningen med en fuktad svamp, låt det torka i en 
vecka och borsta sedan bort överskottet med en mjuk borste och gnid med en trasa bort 
vaxresterna (Fredlund, 1993). 

Användning av din rottingsits innebär att den töjer sig med tiden och det kan du åtgärda 
genom att ställa stolen upp och ned och spraya varmt vatten på undersidan av rottingen med 
en blomspruta, låt stå ett dygn. Rottingen drar då ihop sig och blir spänstig igen (Miller m.fl 
1983, Johnson m.fl., 1988). 

Noterbart är också att i USA ligger man långt före med produkter till just rotting, dessa 
produkter har jag dock inte hittat i Sverige. 

4.9 Reparation, om en eller flera skenor går av: 

Om en skena går av kan du skarva med en ny skena och limma fast den med trälim. 

Är rottingsitsen ytbehandlad får du testa dig fram på en bit rottingskena så att du får rätt kulör, 
måla skenan innan du sätter fast den. 

Man klipper med en liten sax försiktigt bort den trasiga skenan, klipp så att det är ca: en cm 
tills den ligger under en annan skena. Ta en ny bit skena i samma storlek och längd som den 
borttagna skenan har, och lägg över den bortklippta änden och under en hel skena med lite 
lim, sätt fast en klädnypa där skarvarna är och låt torka. En skena har ingen betydelse för 
hållbarheten.

Har flera skenor gått av så är det bäst att ta bort pliggarna försiktigt där de trasiga skenorna 
går i och fläta in nya skenor, sätt tillbaks pliggen. 
Gnid baksidan av skenorna med bivax för att de lättare ska glida (Miller m.fl. 1983, Johnson 
m.fl. 1988). 
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Kapitel 5 

Resultat och avslutande diskussion  

5.1 Resultat 

Målet med min rapport var att samla så mycket information som möjligt vad gäller 
rottingflätning, ytbehandling, renovering samt skötsel. 
Syftet med rapporten var för att du som privatperson själv ska klara av att renovera din möbel 
med inslag av rotting. 
I mina efterforskningar fann jag den mesta informationen från amerikanska källor på Internet 
samt amerikansk litteratur.  

Tillfället jag fick att rekonstruera barockstolen gav mig mer erfarenhet vad gäller problem 
som kan uppstå under arbetets gång och jag fick också tillfället att visa hur vacker kontrasten 
blir mellan rotting och en antik möbel.  
Barockstolen från 1600-talet tillhörande Stockholms slott tillhörde Mälsåkers slott på 1800-
talet, den samt tre tillhörande stolar övertogs av Stockholms slott 1889, enligt en 
dokumentationsrapport som Husgerådskammaren tillhandahåller. I den rapporten står också 
skrivet att stolarna var stoppade på både sits och rygg samt klädda med brun schagg från 
1600-talet, troligtvis har man sågat bort mittendelen på både sits och rygg. Var och när den är 
tillverkad och vad signaturen ”MM” står för finns ingen information om.  

Rotting har använts till möbler sedan urminnes tider, det tidigaste dokumenterade jag fann var 
möbler som tillhörde Tutankhamun och som går att beskåda på museet i Egypten. 
Mina slutsatser om ytbehandling är att man inte ska använda lacker då rottingen torkar ut och 
brister. Lika lätt som det är att se fördelarna med rotting som bärande material i till exempel 
en möbelsits, lika lätt är det att finna nackdelar i den torra klimattyp som vi har i Sverige. 
Sverige är generellt ett land med torr luft vilket ställer stora krav på underhåll av en 
rottingmöbel. Samtidigt har på senare år rottingmöbler ofta förknippats med utomhusmöbler, 
vilket å sin sida inte heller är särskilt lämpligt.  

Samtidigt är det min övertygelse att rottingen kommer att möta ett ökat intresse i Sverige 
eftersom det trots allt spelar en stor roll i vår senare möbeltradition. Begränsningen ligger idag 
framför allt i att så få möbeltapetserare, -konservatorer och -snickare behärskar den teknik 
som krävs för att fläta, underhålla och renoverera rottingmöbler samt att bara ett fåtal 
korgmakare finns kvar idag, den enda i Stockholm jag lyckats hitta är Larsson Korgmakare i 
Gamla stan. Min förhoppning är att detta skall förändras eftersom jag under arbetets gång 
också märkt vilket lättarbetat, vackert och trots allt hållbart material rotting är. 
Jag hoppas också att ökad kunskap om rottingflätning kommer att leda till att fler antika samt 
historiskt intressanta möbler kan bevaras med den här rapporten.  

Min rekommendation till er som läst detta arbete är att försöka hitta en möjlighet att arbeta 
med rotting. Med några enkla tankegångar och arbetssätt som jag hoppats jag försett er med 
kommer ni att märka att rottingflätning är enklare än man tror.
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5.2 Avslutande diskussion och funderingar 

Många av de frågestställningar som jag hade med mig när jag inledde detta projekt har under 
arbetets gång klarnat. Efter att ha läst mer om rotting, materialets egenskaper och 
användningsområden så inser jag allt mer både begränsningarna och möjligheterna med 
rotting som en del av en möbels konstruktion.  
Jag tror att rottingen, lite oförskyllt, fått stå i skymundan av andra material och lösningar här i 
Sverige eftersom vårt klimat inte är optimalt för användning av rotting. Sverige är generellt ett 
land med torr luft vilket ställer stora krav på underhåll av en rottingmöbel.  
På grund av detta slängs eller ställs många antika möbler i Sverige undan då de har en trasig 
rottingsits, eller också görs de om och en tidigare rottingssits ersätts med en fast stomme som 
stoppas och kläs. Samtidigt finns det, för den som letar utanför Sverige och då framför allt  i 
amerikanska källor, gott om material och tips att tillgå. 

I mitt arbete med barockstolen har jag lärt mig att det inte är en oöverstiglig utmaning att 
återskapa en rottingmöbel. Tvärtom är det ganska lätt. Det som krävs är tålamod och en 
grundläggande kännedom om materialet och dess egenskaper. 
Några funderingar kring stolen kvarstår dock. Varför gjordes inte de fyra barockstolarna 
likadana vad gäller antal hål, omkretsen på hålen samt bredden mellan hålen. 
Det skulle vara intressant att få reda på vad ”MM” står för samt var och när de är tillverkade, 
kanske finns informationen kvar i någon gömma antingen på Mälsåkers slott eller Stockholms 
slott. Mitt arbete med rekonstruktionen hade blivit betydligt enklare om rottingsitsen hade 
sparats. Mitt råd är att spara den gamla rottingflätningen och ersätta de trasiga partierna med 
nya rottingskenor.

Det som kanske allra mest väckt min nyfikenhet under det här arbetet, är varför inte fler 
hantverkare som idag arbetar med restaureringen och reparation av möbler arbetar med 
rotting. I Stockholm idag är det ytterst få inom våra hantverkare som kan erbjuda kunderna 
professionell hjälp med rottingmöbler. Detta återspeglas också inom den hantverkslitteratur 
som finns att tillgå. I USA som har en helt annan möbeltradition och till stora delar ett annat 
klimat är förhållandet det omvända. 

Jag hoppas, och tror, att rottingen kommer att placeras högre i medvetandet hos Sveriges 
möbelintresserade framöver. 
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Ordlista

CTD
Centrum För Träteknik och Design 

Dorn
Handverktyg i form av cylindriskt eller svagt koniskt stål 

HGK
Husgerådskammaren 

Keruber
Bibliskt namn på ett slags änglagestalter 

Pligg
Rund peddigrotting eller annat som man fäster rottingflätningen med i sargens hål 

Prim
Ett justerings- samt hjälpverktyg i form av en stor nål som har ett platt skaft och används av 
möbeltapetserare 

Tapetserarnål
En kraftig nål som används till att häfta upp tyg samt vävar med 

Voluter
S-formiga sniderier 
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Bild 7. Crown-Chair, www.queenslibrary.org 
Bild 8. Café-stol av Michael Thonét, www.meublepeint.com 
Bild 9. Bauhaus-stol av Marcel Breuer, www.individum.ch/moebel.html 
Bild 10. Snidade keruber 
Bild 11. Snidade voluter 
Bild 12. Signatur ”MM” på barockstolen tillhörande Stockholms slott 
Bild 13. Den flätade originalrottingen från barockstolens rygg 
Bild 14. Första samt andra varvet på rygg 
Bild 15. Märkt ut hål på rygg 
Bild 16. Första varvet på sits 
Bild 17. Påbörjat andra varv på sits 
Bild 18. Innan ytbehandling 
Bild 19. Efter ytbehandling 
Bild 20. Första varvet på rygg 
Bild 21. Andra varvet på rygg 
Bild 22. Tredje varvet på sits 
Bild 23. Fjärde varvet på rygg
Bild 24. Första diagonalvarvet på rygg 
Bild 25. Andra diagonalvarvet på rygg 

Bild 1 samt bilder 10-25 är fotograferade av Annika Banck. 
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Personer 

Bengt Bergman
Tapetserarmästare på Husgerådskammaren på Stockholms slott  

Camilla Johansson 
Möbelkonservator, student på Carl Malmsten CTD 

Eva Vahlne 
Textilkonservator på Husgerådskammaren på Stockholms slott 

Howard Carter 
1874-1939, brittisk egyptolog (arkeolog) som upptäckte Tutankhamuns grav 1922 

Larsson Korgmakare 
Stig Larsson, korgmakare i Gamla stan 

Lassi koivunen
Möbelkonservator på Husgerådskammaren på Stockholms slott 

Marcel Breuer 
1902-1981, ungersk-amerikansk arkitekt och designer 

Michael Thonét 
1796-1871, tysk-österikisk möbelkonstruktör, uppfann böjträtekniken omkring år 1830 

Sara Lindqvist
Tapetserarmästare. Huvudlärare för möbeltapetserarprogrammet på Carl Malmsten CTD 

Tutankhamun
Född ca: 1339 f. kr – 1358 f. kr, farao i Egypten från ca: 1347 f.kr fram till sin död 
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Bilaga 1 

Inköpsställen av rotting 

AB Nevotex
Besöksadress:
Brogatan 12 
Postadress:
Box 235 
571 23 NÄSSJÖ 
Tel: 0380-553800 
Fax: 0380-17294 
Internet: www.nevotex.se 
e-post: info@nevotex.se 

Hisingens Slöjdshop John J. Boyd 
N. Sälöfjordsg. 64 
418 72 GÖTEBORG 
Tel: 031-22 29 20 
Fax: 031-53 70 90 

Interwood AB  
Box 36113 
400 13 GÖTEBORG 
Tel: 031- 51 51 51 
Fax: 031- 51 88 00 
Internet: www.interwood.se 
e-post:info@interwood.se

Larsson Korgmakare 
Skeppsbron 46 
111 30 STOCKHOLM 
Tel: 08-411 50 53 
Fax: 08- 10 82 48 
Internet: www.larssonkorgmakare.se

Slöjd-detaljer AB 
Box 373
532 24 SKARA 
Tel: 0511-26767 
Fax: 0511-18620 
Internet: www.slojd-detaljer.se
e-post: order@slojd-detaljer.se 

Maskinflätad rotting på metervara går även att köpa på välsorterade byggvaruhus. 
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Bilaga 2 

Fransk-, åttahörnsflätan, sex-stegsflätning: 

Första vertikal-varvet: 

Bild 1 

Bild 2 
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Bild 3 

Bild 4 
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Första horisontalvarvet: 

Bild 5 

Bild 6 
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Bild 7 

Andra vertikalvarvet: 

Bild 8 
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Bild 9 

Andra horisontallvarvet:

Bild 10, flätning påbörjas 
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Bild 11, justering av skenorna 

Bild 12 
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Första diagonalvarvet: 

Bild 13 

               Bild 14, närbild                                                                 Bild 15 
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Andra diagonalvarvet: 

Bild 16 

               Bild 17, närbild                                                                            Bild 18 
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Stjärnmönster: 

Här behöver du 2 olika bredder på rottingskenor, 2 mm och 4 mm. Du behöver också en 
pappersmall med 60 graders vinkel i de två första stegen. Det beror på hur många hål du ska 
hoppa över, du får mäta dig fram med vinklarna, se ex. nedan. De tre första stegen flätas med 
4 mm:s bredd och de resterande med 2 mm:s bredd. Det här mönstret är inte lika hållbart som 
åttahörnsflätan. 

Första varvet: 

                                                                    Bild 19 
4 mm:s bredd på rottingskenan. 

Andra varvet: 

Bild 20 
    4 mm:s bredd på rottingskenan. 
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Tredje varvet: 

Bild 21 
4 mm:s bredd på rottingskenan. 

Flätning påbörjas 

Fjärde varvet: 

Bild 22 
2 mm:s bredd på rottingskena  
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Femte varvet: 

Bild 23 
2 mm:s bredd på rottingskena 

Sjätte varvet: 

Bild 24 
2 mm:s bredd på rottingskena 
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Sjunde samt åttonde varvet: 

Bild 25 
2 mm:s bredd på rottingskena

Nionde varvet: 

Bild 26 
2 mm:s bredd på rottingskena 



46

Knyta rottingskenan: 

                                                                                  Bild 27 

Bild 28                                                                                   Bild 29

Du fäster rottingskenan undertill på sitsen i en skena som ligger an mot träet medans den är 
fuktig, sedan skär du bort överskottet.
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Kantlist

Sittmöbler med inslag av rottingflätning hade ingen kantlist innan 1850-talet, det är en 
modern uppfinning. 
Till kantlisten använder man en bredare rottingskena än den flätade sitsen. 
Har du flätat med t.ex 3 mm:s bredd så använd 4 mm:s bredd till kantlisten. 

                                                                                  Bild 30 
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Bild 31 

Bild 32 

                                  Bild 33                                                                                       Bild 34



49

Bildförteckning

www.popularmechanics.com/home_improvement/furniture/1273441.html
Bildnr: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 16, 27, 30 

Chair seating, Techniques in cane, rush, willow and cords, Kay Johnson,  
Olivia Elton Barratt, Mary Butcher 
Bildnr:2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18

The Caner´s Handbook, Bruce W. Miller, Jim Widess 
Bildnr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 

Möbelrenovering, A. Jackson, David Day 
Bildnr: 31, 32, 33, 34 
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