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Summary 
 

What is created today is a result of what has happened before. In this study I 

problematizes and discuss contemporary criteria and historical traditions in 

upholstery. This study primary relates to textile surfaces and in this case focus on 

furniture. Initially a brief background of my inspiration and work method and 

further on result of the investigations where background, inspiration and method 

are intertwined with help of the question: How can I work with the surface in 

upholstery in several ways than previously has been done and develop it? How 

can I work with the decorating ideas of the 19
th

 century and apply it on ideals of 

today? The results of the study is presented through different products and finally 

I analyze the issues that aroused during the work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Sammanfattning 
Det som skapas idag är ett resultat av vad som tidigare skett. I den här 

undersökningen problematiserar och resonerar jag kring samtidens kriterier till 

historiska traditioner inom möbeltapetseraryrket. Primärt rör sig arbetet kring 

textila ytor och i detta fall möbelklädslar. Inledningsvis ges en kort bakgrund om 

inspiration och metod. Vidare följer undersökningens huvuddel där bakgrunden, 

inspirationen och metoden flätas samman med hjälp av frågeställningen: Hur kan 

man arbeta med ytan inom möbeltapetsering på fler sätt än vad man tidigare gjort 

och vidareutveckla arbetet med klädsel? Kan man ta tapetserarstilens tankar om 

dekoration/ytförändring till dagens ideal och i så fall hur? Avslutningsvis 

redovisas resultatet i undersökningen där metoden samt teknikproblematiken 

presenteras i form av ett antal slutprodukter. Sedan följer en reflektion kring 

frågor som uppkommit under arbetets gång. 



 

 

When your views on the world 

and your intellect are being challanged 

and you begin to feel uncomfortable 

because of a contradicition you´ve detected 

that is threatening your current model 

of the world or some aspect of it, 

pay attention. 

You are about to learn something. 

1
 

 

/William H. Drury, Jr., College of the Atlantic, Bar Harbor, Maine 
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1 Inledning 
Vi översköljs dagligen av visuella intryck, vilka mer eller mindre påverkar vår 

uppfattning om så väl historien som samtiden. Glassiga inredningsmagasin 

berättar vilka designers och varumärken som är heta just nu, vad som är hippt. I 

det vardagliga samtalet kring stil, tycke och smak spelar dessa en stor roll, vare 

sig man tror det eller ej. Vackrare vardagsvara
2
 och Skönhet för alla

3
 var 

”groundbreaking” på sin tid. Dagens motsvarighet torde vara den uppsjö av 

coffee-table books som finns i varje ”medvetet” hem. Jag vill inte påskina att jag 

på något sätt är opåverkad av detta. Barfotalöpning och stenålderskost är två 

exempel på en längtan efter ursprung, vilket också är ledordet i denna 

undersökning. Min längtan efter ursprung. Valet av undersökningsobjekt är 

således inte på något sätt ett autonomt objekt som svävar fritt från värderingar och 

ideal. Men ett medvetet val har ändå gjorts, begränsningen av undersökningen, att 

arbeta i ett material samt att utgå från en specifik geografisk plats, närmare 

bestämt linne och Hälsingland – mitt ursprung.  

 

I samtal med kollegor och vänner har problematiken kring tingens påverkan både 

historiskt och samtida, sakta växt fram som samtidens kanske största utmaning; 

hållbar utveckling. Jag menar att hållbar utveckling kan handla om ursprung till 

exempel närproducerade material.  
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1.2 Bakgrund 

Ett genuint textilt intresse och fascination för hantverkstekniker samt dagens syn 

på hantverk, gjorde att jag tidigt kom fram till att jag ville kombinera textilt 

hantverk och möbeltapetsering.  

 

Efter att kommit i kontakt med olika ytor och strukturer kom jag fram till att jag 

fann det kreativt, spännande och värt att undersöka detta djupare. Kan man i tyg 

skapa olika uttryck, genom att lägga veck, sy sömmar och arbeta med stoppning 

till viss del? För att avgränsa arbetet började jag fundera kring inspirationskällor. 

Jag har länge fascinerats av olika traditionella hantverkstekniker till exempel 

japansk papperskonst, origami, där man med ett pappersark skapar en 

tredimensionell form genom att vika pappret efter givna regler.   Slutligen valde 

jag att söka i mina hemtrakter, Hälsingland, som har en rik hantverkstradition.   

Inom möbeltapetsering finns olika stoppningstekniker, exempelvis djuphäftning 

som har ett specifikt regelverk, vilket kan upplevas som statiskt och oföränderligt. 

I undersökningen tar jag avstamp i traditionella tekniker, för att se om, och i så fall 

hur, man kan arbeta vidare utifrån traditionen kombinerat med aktuella ideal.  
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1.3 Frågeställning 

Hur kan man arbeta med ytan inom möbeltapetsering på fler sätt än vad man 

tidigare gjort och vidareutveckla arbetet med klädsel?  

Kan man ta tapetserarstilens tankar om dekoration/ytförändring till dagens ideal, 

och i så fall hur?  

 

1.4 Avgränsning 

I den här undersökningen kommer jag göra ett antal olika prover på mönster av 

samma karaktär men med olika tekniker för att skapa en ytstruktur. För att 

begränsa mitt sökande av mönster avgränsas undersökningen till historiskt 

material med ursprung i Hälsingland samt genom att jobba i ett textilt material – 

linne, då detta är något just Hälsingland varit stora producenter av historiskt. På så 

sätt kommer mitt arbete knyta an till min hembygd som skapar ett mervärde. Med 

sikte inställt på ett antal slutprodukter, två stolar, tre lampor och en kudde har jag 

utfört tester främst med avseende på det visuella och det hantverksmässiga – inte 

hållbarhet. 
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1.5 Disposition av undersökningen 

Arbetet kommer att disponeras enligt följande, inledningsvis en insamlingsfas då 

historik, kunskap och inspiration samlas. Därefter kommer en skissprocess där ett 

valt mönster bearbetas. Utifrån detta kommer tester att utföras, därefter tillverkas 

prover med olika stoppningsmaterial och/eller tekniker för att skapa struktur och 

se hur de olika uttrycken gör sig i större format. Vidare kommer jag applicera 

några av dessa på en färdig produkt. Slutligen kommer arbetet att dokumenteras.    

 

Arbetet delas upp i sex faser;  
* Fas 1 Insamling  

* Fas 2 Skiss 

* Fas 3 Tester 

* Fas 4 Tillverkning av prover 

* Fas 5 Tillverkning av färdig produkt 

* Fas 6 Dokumentation 
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2 Inspiration 

Under första året på Carl Malmsten Furniture Studies gjorde min klass ett 

samarbete med Nina Jobs
4
, där vi jobbade med stoppning och klädsel i ett för att 

skapa ett specifikt uttryck. Under andra året tog jag och två andra studenter fram 

en möbel till Kronprinsessan Victoria och hennes man Prins Daniel i ett 

samarbetsprojekt för skolan. Vi valde att jobba med den textila strukturen för att 

knyta an till parkettläggningen på stolen och det tillhörande skrivbordet (bild 1). 

Under de tre åren på skolan har jag noterat hur flera studenter valt att jobba med 

ytor, exempelvis på Peter Svenssons gesällprov i möbelsnickeri där han arbetat 

med trä och struktur på ett intressant sätt (istället för att jobba med att få fram en 

så slät yta som möjligt valde han att göra motsatsen) (bild 2), likaså valde 

Karolina Stenfeldt i sin gesällprovsmöbel att experimentera med just ytan, där hon 

brände faneret för att skapa ett nytt uttryck (bild 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Designer www.ninajobs.se  

Bild 4 Vepa i utstansat mönster. 

Bild 1. Stol med textil struktur 

likt parkettläggningen. 

Bild 2. Struktur i trä. 

Bild 3. Bränt faner. 

http://www.ninajobs.se/
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Själv valde jag i en kurs att göra två vepor till en fåtölj, för att dra paralleller till 

hur man förr la en virkad pläd eller dylikt för att skydda eller dölja fåtöljer. 

Veporna gjordes i två olika utföranden, den ena med vad man kan kallar 

applikations teknik där ljuset spelar en stor roll (bild 4) och den andra med ett 

utstansat mönster i form av punktskrift, med den berömda texten Ain´t I a woman 

av Sojourner Truth
5
 (bild 5). Hantverk och det kvinnliga hantverket, dess 

värderingar och samhällsstrukturer är frågor som jag funderat kring under mina år 

på Malmstens vilket avspeglar sig i mitt arbete med veporna till fåtöljen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ain%27t_I_a_Woman%3F  110615 

Bild 4. Vepa i applikationsteknik. 

Bild 5. Vepa med utstansat mönster 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ain%27t_I_a_Woman%3F
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2.1 Brudgumsskjortan i linne 

Förstudien till undersökningen utfördes på Hälsinglands museum där jag 

studerade en mängd historiska föremål, ståtliga skåp, imponerande 

väggmålningar, tapeter och textila föremål. Då det primära i min undersökning 

avser struktur och min förkärlek till det 

textila hantverket gjorde att valet föll på 

en rikt dekorerad brudgumsskjorta 

(daterad till ca 1850). Denna valda 

brudgumsskjortan är i linne med ett 

fantastiskt vitbroderi på ärmavslut samt 

kring halskragen. 

 

 

 

Redan under 1100-talet var Hälsingland framstående inom produktion av linne
6
. 

Det är det troligt att man bearbetade linet från frö till tyg, för att sedan sy dessa 

dekorativt utsmyckade brudgumsskjortor. Troligtvis har man valt att dekorera 

ärmavslut, kragen och halsringningen då dessa partier syntes mest. Dekoren är ett 

vitbroderi
7
 där man räknat trådar, för att skapar ett geometriskt mönster, man har 

även dragit ihop tyget för att bilda rynkor (struktur på ytan). Vitbroderi är en 

teknik som förknippas med linne. Lintrådens formfasthet och glans ger 

möjligheter att skapa dekorativa effekter, som bygger på precision i detaljer vare 

sig denna används för att ge linjär skärpa, relief och plasticitet
8
, ytor av olika 

struktur, som spelar mot varandra, ljus och skugga, lätthet eller tyngd. 

 

 

                                                           
6
 Nylén 1978, s.129  

7
.Broderi utfört med vit tråd på ett vitt tyg.  

8
 Nylén 1962, s 10 

Bild 6.  Brudgumsskjortans ärmslut med 

vitbroderi.  
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Den dekorationsmetod brudgumsskjortan exemplifierar är intressant av flera 

orsaker, dels är grundmaterialet linne använt konsekvent i hela arbetet, dels 

erbjuder metoden möjlighet att skapa visuell skillnad genom vitbroderi och 

strukturerade lagda veck. Möjligheten till ett konsekvent användande av 

materialet även i de dekorativa inslagen gör brudgumsskjortan intressant för 

undersökningen. Genom att ta tillvara på denna dekorationsmetod och 

transformera metoden till tapetserarens uppgift, att klä möbler, knyter jag samman 

det textila hantverket och möbeltapetsering.  

Att skapa skjortor i den här metoden är inget unikt för Hälsingland, metoden har 

historiskt förekommit runt om i Sverige och vitbroderi är något man kan se på 

kläddräkten lång tillbaka även ute i Europa
9
. Efter att ha varit i kontakt med Eva 

Carlborg, länshemslöjdskonsulent i textil i Gävleborg, fick jag kännedom om att 

linnevävning under en längre tid varit en stor produktion och alla kvinnor i 

hushållet (som kunde, inte endast familjen utan även tjänstefolk/pigor), var 

engagerade i spinning och vävning. Ett hushåll bestod oftast av flera generationer, 

exakt vem som vävt tyget är därför omöjligt att fastställa. I Hälsingland bedömdes 

de unga ogifta kvinnorna efter hur skickliga de var på att spinna lin och att väva. 

När det närmade sig giftermål lyftes de finaste tygerna fram både i klädsel och 

inredning. Det fanns speciellt skickliga brodöser vilka man kunde anlita för att 

brodera avancerade mönster på beställning. Om detta även gjort sig gällande vid 

tillverkandet av brudgumsskjortor har jag inte funnit någon information om. Eva 

Carlborg tror att det finns en nationalromantisk bild av att det var de unga 

kvinnorna som skulle väva och brodera till sin blivande make. Det förekom 

säkert, men det går inte att styrka att alla gjorde det.  Det är svårt att säga exakt 

hur det har varit och hur plaggen har burits eftersom detta har förändrats under tid 

och även skiljt sig åt i olika socknar (historiskt och geografiskt). Det finns 

uppgifter om att brudgumsskjortan har använts som liksvepning och därför inte 

finns kvar på vissa platser. Dräktforskaren Eva Norlinder skriver i sin bok 

 

                                                           
9
 Nylén 1978, s.228 
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”De rikt utstyrda skjortorna, med broderier och spetsar var förbehållna att användas vid 

de stora högtiderna. Det förväntades av varje ung flicka att sy en brudgumsskjorta till sin 

blivande man. På flera håll i landet har denna skjorta fått användas vid två tillfällen i 

livet, vid bröllopet och som liksvepning.”
10

 

  

Detta visar på det textila hantverket och hanverksskicklighet höga status, då man 

valt att lyfta fram dessa vid högtidstillfällen. I dessa dagar handlar det mer om 

varumärken, vilka i och för sig kan vara förknippade med hantverks- skicklighet 

och kvalité, men främst handlar det om identitet (identitetsskapande) och vad det 

ger köparen för status. 
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 Nordlinder 1978 
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Bild 7. Fåtölj i tapetserarstil. 

2.2 Tapetserarstilen 
Om man ser tillbaka på hur man historiskt har arbetat med ytor i relief för klädsel 

inom möbeltapetsering kan man redan på renässansmöbler se hur man klätt 

möbler med gyllenläder
11

. Möbeltapetserarens uppgift var historiskt även att göra 

gardinuppsättningar i avancerade utföranden där man arbetat med textilierna och 

dess möjligheter
12

. Under 1800-talet senare del kom 

den så kallade tapetserarstilen att bli populär där 

teknikerna djuphäftning, pipor samt användning av 

frans och snodd nästan var ett måste. Man 

dekorerade på alla sätt och vis vilket gör att man 

kan föreställa sig att mottot var ”more is more”. För 

att variera en stoppad yta började man 

experimentera med att sätta i knappar på önskad 

plats, snart kom man fram till att man genom att 

skära ut tyget något större kunde knapparna dras 

ned för att skapa djup, och mellan knapparna 

lades veck med överskottstyget
13

. Detta var 

början till det vi kallar djuphäftning. 

Djuphäftningstekniken utförs i romb- eller i 

rektangelform för att sedan dra ned knappen för 

att skapa djup. Det finns en förenklad variant på 

detta, man använder sig då av ett slätt tyg och drar 

i en knapp, förändringen i ytan blir dock inte lika 

stor, detta kallas för släthäftning.  

                                                           
11

 Gyllenläder: Målat läder i relief 
12

 Nilsson 1946, s.143 
13

 Nilsson 1946, s.80  

 

Bild 8. Fåtölj med djuphäftning i 

rygg. 
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Snodd är ett annat hjälpmedel man 

använt sig av för att skapa 

ytförändring exempelvis för att hålla 

tyget på plats när man skapat pipor
14

 

i en stoppning. Möbler dekorerade 

med dessa metoder/tekniker var inte 

nödvändigtvis bekväma, det visuella 

uttrycket var det primära. Det 

handlade om att förmedla en bild av 

vem man var och vad man hade råd 

med, att genom vad man vardagligt 

skulle kunna benämna som 

statusprodukter placera sig 

ståndsmässigt.  

I slutet av 1800-talet kom de nya 

idealen med ljusa interiörer, det 

skulle alltså inte vara mörka tunga 

dammsamlande textilier längre. Det 

gavs ut flera böcker på området, som 

spred de nya idealen, bland annat 

Ellen Keys bok Skönhet för alla där Carl och Karin Larssons hem i Sundborn var 

en förebild
15

. De ideal som skapades i slutet av 1800-talet är fortfarande påtagliga 

(ljust och fräscht), form och funktion.  

 

 

 

 
                                                           
 
15

 Nyström och Stavenow-Hidemark 2008, s.229 

Bild 9. Fåtölj med snodd kring vulst för att skapa 

ytförändring. 

Bild 10. Schäslong med pipor i ryggen. 
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Bild 11. Nina Jobs fåtölj Kvilt för Gärsnäs. 

Bild 12. Tokujin Yoshiokas Bouquet Chair.  

2.3 Ytor i dag   

En tredje utgångspunkt som jag vid sidan av mina två inspirationskällor, har haft 

att förhålla mig till är sättet man arbetar 

med ytor inom möbelbranschen i dag. 

Vanligt förekommande är att man väljer 

ett tyg med en önskad textur för att 

skapa ett speciellt uttryck. Äldre 

tekniker så som lapptäckstekniker är 

något som har börjat förekomma, samt 

quiltade klädslar vilka ger lite 

”vinterjackskänsla”, med runda mjuka 

former (jmf det ovan nämnda, 

samarbetsprojektet med Nina Jobs för 

Gärsnäs, övre bilden).  Applikationer 

förekommer också exempelvis i Bouquet 

Chair designad av Tokujin Yoshioka för 

Moroso (bilden i mitten till vänster).  

Möbler är nu inte bara till för att fylla en 

bekvämlighetsfunktion utan även för att 

säga något mer, bland annat att ge 

ägaren status och kulturellt kapital, 

identitet genom varumärke, våra krav 

på funktion är beroende av 

sammanhanget. En sittmöbel för 

offentlig miljö har helt andra krav än en 

sittmöbel för privatmiljö. Detta har inte 

varit någon direkt inspirationskälla men 

har indirekt spelat roll för mig i mitt 

eget gestaltningsarbete. 

Bild 13. Möbel med form snarare än funktion.  

Privat foto från möbelmässan i Milano 2011. 
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3 Praktiskt arbete 

Jag tvekade lite när jag skulle börja mitt arbete, skulle jag kunna skapa yta som 

kan fungera rent praktiskt och dels ur ett renhållningsperspektiv, är det 

nödvändigt? Har man lagda veck samlas där smuts. Om man ser till hur man 

använder ljusa tyger utan problem, trots att smuts syns väl på dessa, kan man 

tänka sig att funktion inte alltid är det primära. För att kunna motivera mitt arbete 

började jag fundera kring material och funktion samt fundera kring hur möbler ser 

ut idag, vilka tyger man använder. De större möbelföretagen som arbetar främst 

mot offentlig miljö värderar självklart funktionsaspekten högt, här spelar 

materialet en viktig roll. De som skapar möbler för den stora massan nöjer sig 

oftast med att erbjuda olika tyger. Så vart ska experimentlustan att undersöka 

ytans möjligheter få utrymme? I den traditionella tapetserarverkstaden? Eller 

kanske just i ett sådant här forum, ett examensarbete?  

Jag hade ett givet material att förhålla mig till, mönsterformen på den valda 

brudgumsskjortan och ett textilt material, linne. Jag beställde det tuskaft vävda
16

 

tyget från Växbo Linneväveri i Hälsingland. Detta tyg är inte tänkt att användas 

som möbelklädsel, men eftersom undersökningen går ut på att göra olika 

tester(visuelle och praktiska) och främst inte undersöka hållbarhet så valde jag att 

ändå arbeta i detta tyg för att på så sätt knyta an till Hälsingland, min hembygd.   
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Väv teknik där varp och inslagstrådar flätas ihop på det enklaste sättet 
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3.1 Tester  

Arbetet med testerna i textil inleddes med att först lägga rynkor och veck enligt 

samma metod som på brudgumsskjortan. Vidare experimenterades kring möjliga 

tekniker att skapa raka linjer som i sin tur skulle ge en visuell effekt. Textiltester 

med utgångspunkt i brudgumsskjortans vitbroderi utfördes också, för att 

vidareutveckla den traditionella tekniken. Tolv sådana prover utfördes. 

 

Bild 14. 

Prov 1 Lagda veck med hjälp av en 

”rynktråd” som är sydd med 1 cm långa 

stygn i två rader. Skapar strukturerade veck 

Bild 15. 

Prov 2. Till vänster: Stråveck ca 5 mm 

höga med ca 1cm mellanrum. Till höger: 

”fyllda veck” där en grov lina är insydd 

mellan två lager tyg, bottentyget är plant 

för att låta det översta tyget följa formen 

för att på så sätt skapa en relief i ytan. 
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Bild 16. 

Prov 3. Mjuka veck, utfört på så sätt att 1 

cm av det översta tyglagret komprimeras 

på en yta på 5 mm för att därefter fixeras 

med en söm. 

 

Bild 17. 

Prov 4. För att skapa en mjuk struktur 

valde jag att testa att sy raka linjer, genom 

tyg, skum och ett botten tyg. Jag valde ett 

mjukt skum för att få ett mjukt uttryck 

Bild 18. 

Prov 5. Här har mönstret utifrån 

brudgumsskjortan som förlaga sytts i ett 

tunt mjukt skum som ligger emellan två 

lager tyg. 
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Bild 19. 

Prov 6. Nylonlina ca 5 mm grov, insydd 

mellan två lager tyg. Det undre tyget 

eftersträvas att ligga så plant som möjligt, 

för att låta det övre tyget följa formen.  

Dragkedjepressarfot är nödvändigt vid 

sömnaden, om man ska kunna lägga 

linorna så tät intill varandra som jag gjort 

här. 

Bild 20. 

Prov 7. Utskuren filt i mönster som sytts in 

i mellan två tyger. Sömmen är i de två 

tygerna och inte i filten. I sömnadsarbetet 

eftersträvas att det översta tyget följer 

formen medan de undre tyget ska ligga så 

plant som möjligt.   

 

Bild 21. 

Prov 8. Sydda stråveck med en höjd på ca 

1 cm och med ett mellanrum på ca 1 cm, 

som därefter sytts ned med maskinsöm åt 

olika håll.  
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Bild 22. 

Prov 9. Sydda stråveck med en höjd på ca 

1 cm och med ett mellan rum på ca 1cm, 

som därefter sytts ned åt olika håll med en 

handsöm för hand för att inte synas. 

 

Bild 23. 

Prov 10. 3cm lagda veck som sedan 

pressats ned utifrån mitten. Vecken är fast 

tråcklade på mitten för att hållas på plats. 

Bild 24. 

Prov 11. Mönster sytt i två lager tyg och 

har därefter stoppats med polyester vadd 

på valda delar, för att på så sätt skapa relief 

i ytan 
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Bild 25. 

Prov 12. Skuret mönster i kompakt filt, där 

tyget sedan limmades på plats trådrakt. 
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3.2 Prover på utvalda tekniker 

Fem av de tolv proverna undersöktes vidare för att utforska huruvida 

förutsättningarna för metoden lämpade sig för en större yta, och i förlängningen 

en möbelklädsel. För att illustrera variationsmöjligheterna med ytförändring 

valdes dessa fem prover då dessa exemplifierar olika tekniker. 

  

  

 

 

 

Bild 26. Prov 3 Bild 27. Prov 4 

Bild 28. Prov 8 Bild 29. Prov 10 

Bild 30. Prov 11 
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3.3 Applicering av teknik på produkt 

Efter att ha gjort noggrannare prover på fem av de tolv testerna, kom jag fram till 

vilken teknik som skulle appliceras på slutprodukterna, två stolar med klädd sits 

och rygg, tre lampor och en kudde . Ytan som skulle kläs mättes upp för att kunna 

räkna ut vilka mått mönstret skulle ha för att det skulle gå jämt upp, för att skapa 

ett ytmönster. Stolarna kläddes i grönt och gult och med olika form på mönstret 

men i samma teknik (Prov 7). Detta för att visa på de olika 

variationsmöjligheterna samt visa hur även färgen påverkar det visuella resultatet 

och hur man upplever ytan. I arbetet med lamporna och kudde gick jag tillbaka till 

de första testerna med att lägga veck. 

 

Bild 31. Karmstol Prov 7 Bild 32. Stol Prov 7 

Bild 33. Lampa med 

sydda stråveck. Prov 2 

Bild 34. Lampa med 

”mjuka” veck. Prov 3 Bild 35. Lampa med strukturerat lagda 

veck.  Prov 1 
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Bild 36. Kudde med sydda stråveck som därefter sytts ned åt olika håll. Prov 8 

Bild 37. Helhetsbild på stolar och kudden. 
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4 Resultat 
 
Testerna och slutprodukterna i undersökningen visar på att det finns flera sätt att 

arbeta med tyget för att skapa ytstrukturer. Beroende på vilken möbel man ska klä 

väljs en passande teknik eftersom teknikerna har olika förutsättningar och 

variationsmöjligheter
17

. 

Att sy veck är något man kan experimentera med på flera olika sätt, men det är 

inte alltid önskvärt på möblers sittyta, veck kan då istället placeras på en bakrygg 

eller andra icke sittytor. Väljer man att fylla dessa veck med någon typ av 

stoppning ges möjlighet att använda dessa i sittytan. Lamporna och kudden fick 

illustrera möjligheterna att applicera teknikerna i olika sammanhang. Eftersom att 

tapetseraren uppgift kan variera och kan sträcka sig utanför arbetet med klädsel av 

möbler, exempelvis klä skärmväggar med ljuddämpande textil.  

Genom att arbeta med sömmar och stoppning kan man uppnå olika uttryck 

exempelvis om man väljer att fylla delar med ett material som ger skarpa 

kontraster eller en mjuk form. Man kan även välja att arbeta med utvalda delar 

och fylla dessa med stoppning för att framhäva en specifik form eller skapa en 

önskad komfort på valt ställe. Man bör fundera kring hur tyget man tänkt använda 

lämpar sig i förhållande till mönsterformen och den tänkta stoppningen. Har tyget 

en tydlig trådrak är det viktigt att det tas med i beräkningen för att få ett fint 

slutresultat. Genom att arbeta med stoppning och klädsel i samma moment kan 

man rationalisera arbetet. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Med förutsättning syftar jag till miljö (offentlig, privat) och där med inkluderar i detta fall även 

material. 
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För att påvisa betydelsen av materialets kvalité och inverkan på resultatet 

exemplifieras detta med följande; I undersökningsdelens första fas utfördes ett test 

med lagda pressade veck i ett första linnetyg, för att därefter upprepa samma 

mönster (lagda pressade veck) på ytterligare ett test i det andra slutliga linnetyget 

från Växbo linneväveri. Resultaten på de två testerna avspeglade en markant 

skillnad, gällande materialets betydelse, inte bara råvaran som sådan utan mer 

specifikt bearbetningen av denna. Det vill säga spinnfasthet och trådtäthet, samt 

eventuell efterbehandling av materialet.   

 

Så hur har jag förhållit mig till det sätt man brukligt dekorerar? Skillnaderna är 

egentligen inte så stora. Att använda sig av kederlina som dekoration är inget nytt 

men i mitt fall välja att sy den mellan två tyger istället för att ha den utanpå tyget 

skapar ett annat uttryck. Att stoppa med något som ger ett stramt uttryck istället 

för det som är brukligt historiskt och även i dessa dagar, det vill säga mjuka 

former är bara ett val av material. Genom att arbeta med en filt som 

stoppningsmaterial visade jag på möjligheterna att arbeta med dekoration men på 

ett sparsmakat sätt. Från att det är en helstoppad yta till att välja att stoppad en del 

av en yta är inte steget lång, men ändå inget man traditionellt gör. Metoden som 

användes i klädseln av stolarna är ett exempel på hur man kan skapa en relief i 

ytan med ett tyg och stoppning likt tapetserarstilen, men på ett sparsmakat sätt för 

att förhålla sig till dagens ideal.  

 

Bild 38. Lagda pressade veck i första 

linnetyget. 

Bild 39. Lagde pressade veck i det andra tyget 

från Växbo linneväveri. 
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4.1 Avslutande reflektion  

Inspirationskällan, brudgumsskjortan, vävde samman det textila hantverket och 

möbeltapetsering. Utsmyckningen av brudgumsskjortan undersöktes vidare 

avseende möjligheter till ytförändring. Huruvida detta är överförbart till 

tapetseringsteknik har i undersökningen visat sig möjligt i en mängd variationer. 

Dock bör hänsyn tas till möbelns konstruktion och funktion, det vill säga kontext. 

Målet var att söka inspiration från två helt skilda textila sammanhang, 

textilthantverk och möbeltapetsering, och sammanfoga specifika element från 

dessa. Jag har undersökt huruvida det är möjligt att använda sig av den teknik som 

använts i skapandet av brudgumsskjortan, för att sedan applicera tekniken i ett 

annat sammanhang, skapandet av en möbelklädsel. Projektets mål var att 

undersöka om det var möjligt att klä möbler i en teknik som man traditionellt inte 

förknippar med tapetsering, med avstamp i tapetserarstilens tankar kring 

dekoration i förhållandet till dagens ideal, samt ge utrymme för tapetserarens 

hantverksskicklighet i klädselarbetet och lyfta fram det textila hantverket. 

Tapetserarens arbete handlar ofta om det tidskrävande stoppningsarbetet. I den här 

undersökningen har jag påvisat att yrkesskickligheten även kan ligga i en 

vidareutvecklad idé om arbetet med klädselns yta.  

”En vanlig enkel brukssömnad kan ha stor dekorativ verkan om den utföres med 

omsorg och eftertanke
18

”  

Detta citat är något som är relevant i både det textila hantverket och för 

möbeltapetseraren. Hur hantverksskicklighet kan förhöja ett slutresultat, 

skicklighet att i ett nödvändigt moment samtidigt dekorera. Hur man kan 

kombinera stoppning och klädsel för att på så sätt skapa en dekorativ yta. 

Tapetserarens uppgift har varierat över tid, historiskt så utförde bl.a. denna även 

avancerade gardinuppsättningar. Så hur tapetserarens arbete kommer att utvecklas 

över tid kan vi bara sia om.   

                                                           
18

 Nylén 1962, s.10 
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 Jag valde att begränsa mig genom att jobba i ett material – linnetyg vävt i tuskaft. 

Materialet i sig har sina förutsättningar, begränsningar och möjligheter. Valet av 

materialet påverkar självklart slutresultatet. Om man jobbar i en annan textil med 

andra egenskaper kan man nå andra resultat. Om man väljer att addera en tråd i 

avvikande färg skapas ytterligare möjligheter för att skapa en visuell effekt. 

Likaså att brudgumsskjortans mönsterform gav mig ramar för vad jag kunde 

skapa. Om man har en annan utgångspunkt i mönster kan man nå andra resultat. 

Utmaningen var att skapa något med ett tygstycke och inte applikationer eller 

sammanfogning av flera tygstycken.  
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