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Sammanfattning 
I detta examensarbete undersöks förutsättningarna för intarsiateknikens tillämpbarhet inom 

tapetserarens arbetsfält. Jag har genom att studera de olika hantverken och teknikerna inom 

intarsian fått en större kunskap om dessa och kunnat reflektera kring deras användning för 

tapetseraruppgifter. Efter att ha provat och jämfört olika tekniker, material och 

tillvägagångssätt och omsatt mina experiment i en sittmöbels klädsel har jag kommit fram 

till följande: 

Inget av de olika lädermaterial och limmer jag testat fungerar bättre eller sämre än något 

annat av dem jag provat. Samtliga fungerar bra på såväl välvda som plana ytor, på hårda 

såväl som mjuka underlag – under de förutsättningar jag närmare redogör för i arbetet. 

Mina experiment, så långt, har också visat att båda de tillvägagångssätt jag valt, utskärning 

av mönstret för hand respektive laserskärning, är förenade med problem som gör tekniken 

svår att i dagsläget förena med kravet på arbetsekonomi och precision. Stansning är 

förmodligen det mest intressanta tekniken, men den tekniken ingick inte i studien. 

  



 
 

Abstract 
 

This thesis examines the conditions for the intarsia technology’s applicability in the 

upholsterer’s field. I have by studying the different crafts and techniques in Intarsia gained a 

greater understanding of these and able to reflect on their use for upholstery tasks. After 

trying and comparing different techniques, materials and approaches and traded my 

experiments in a chair outfit I have come to the following: 

When comparing and evaluating the results it is evident that among the varying leather 

materials and adhesives I´ve tried there is no one more preferable, nor unpreferable, than the 

other. All materials included in my study works well on both arched and flat surfaces, on 

hard as well as on soft surfaces - under the circumstances for which I give a detailed account 

in my work. My experiments so far have also shown that both the approach I have chosen, 

cutting out the pattern by hand and laser cutting, are associated with problems that make the 

technology difficult in the current situation incompatible with the requirement of labor 

economics and precision. Punching is probably the most interesting technology, but the 

technology was not included in the study. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Första gången jag fick upp ögonen för intarsian som teknik var när vi under utbildningen 

hade en kurs i stilhistoria. Vi skulle använda oss av mönster som kunde inspirera oss till en 

ny produkt och eftersom jag alltid har tyckt om att dekorera baksidor på mina stolar eller 

fåtöljer kom jag på idén att använda ett mönster från ett skåp som jag såg på ett av de många 

studiebesök vi gjorde under kursen. Det material jag kom att tänka på var då läder som 

skulle kunna lämpa sig för att göra intarsia på sittmöbler. 

1.2 Mål och syfte 
Mål är att åstadkomma en utvärdering av intarsiateknikens tillämpbarhet inom 

tapetserarens arbetsfält, så heltäckande om en fortsatt utveckling på just detta område – 

intarsia i läder för tapetseringsuppgifter – ter sig rimlig.  

Syftet med detta är att visa hur man genom att ta lärdom utanför sitt eget kompetensområde 

kan uppnå både konstnärlig och tillverkningsteknisk förnyelse. 

1.3 Frågeställning/problematisering 
Vad krävs för att göra läderintarsian till en attraktiv och möjlig teknik för tapetserings-

ändamål? För att besvara den frågeställningen har jag kommit fram till följande underfrågor: 

 Vilka slags läder och lim lämpar sig bäst? 

 Vilka ytor och underlag (välvda, plana, hårda, mjuka) fungerar och vilka kräver 

speciella åtgärder? 

 Vilka tekniker lämpar sig bäst?  

 Är det möjligt att göra det så effektivt att man skulle kunna ”massproducera” stolar 

med denna dekor eller är det endast möjligt att hålla det till ett konsthantverk? 
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1.4 Avgränsningar 
Det finns, vad jag vet, tre olika metoder för att skära i läder. Det är med handverktyg, 

laserskärare och stansverktyg. Jag har i detta examensarbete bara kunnat prova på 

handverktyg och laserskäraren för att skära ut läder till de tester och den färdiga produkt 

som presenteras i rapporten. På grund av relativt höga kostnader för att ta fram ett 

stansverktyg har jag valt bort det. 

Jag har haft fokus på det estetiska uttrycket men inte haft för avsikt att pröva resultatets 

hållbarhet vid långvarigt slitage. 

1.5 Källor och metoder 
Källan till den kunskap och inspiration som ligger till grund för mitt praktiska 

tillämpningsarbete, är på ett övergripande plan det konstnärliga i att dekorera sittmöbler och 

framförallt baksidan av dessa. Baksidor är inte lika känsliga för slitage och därför kan man 

lättare hitta på olika typer av dekorationer som bara är vackra och inte ställer några större 

funktions- och förslitningskrav.  

Mer konkret består mitt inspirationsmaterial av olika mönster och detaljer som jag har 

kommit i kontakt med i både modevärlden, historiskt traditionella mönster såsom 

kurbitsmålningar men även moderna såsom graffitimålningar. Jag har även försökt att ta del 

av sadelmakarens tekniker. Även den kunskap jag själv tillägnat mig under den treåriga 

tapetserarutbildning, har fått sättas på prov.  

Metoden kan beskrivas som följer: Parallellt med inhämtning av kunskap och inspiration har 

tester gjorts och sakta har jag provat mig fram för att slutligen göra en sittmöbel, det 

avslutande testet, dekorerad med intarsia i läder.  
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2 Dekorationstekniker på läder  
Många gånger är det så att hantverkarnas arbetsuppgifter lappar över varandra, då man går 

in på varandras områden och tar lärdom av varandras erfarenheter och kunskaper.  Som 

hantverkare kan man ofta lite av det som ligger nära inom det området man arbetar. 

Sadelmakare kombinerar numera ofta sadelmakeri med tapetseri.  

Av tapetserarens olika material är det läder som mest lämpar sig för intarsia. Under arbetets 

gång har jag kommit i kontakt med några tekniker man skulle kunna använda då man 

dekorerar med läder. Här nedan följer några exempel som jag tyckte kändes intressanta och 

relevanta för mitt arbete. 

2.1 Ytmönstring 
Om man gör läderhantverk i naturellt vegetabilgarvat läder finns det fler möjligheter och 

metoder att mönstra. För att man lättare ska kunna överföra ett mönster till lädret och för att 

mönstret lättare skall arbetas fram, måste lädret fuktas med vatten.  

Punsning är ett sätt att göra mönster på läder. Det kan vara mönster eller bokstäver. Man slår 

med en råhudshammare på punsarna som är avsedda att användas en och en för att bilda 

större mönsterenheter.  

Man kan också använda större mönsterenheter än punsar. Men då måste man ta hjälp av ett 

pressverktyg, t.ex. ett skruvstycke. Även här måste lädret vara fuktigt. Man kan använda sig 

exempelvis av mynt och medaljer för att få fram ett dekorativt mönster.  

Carina Sohl1 som är konsthantverkare och formgivare har använt sig av ”naturlig” prägling i 

läder. Detta läder har sedan använts för att exempelvis klä möbler med. (se bild 1) 

Hon använder hallonblad som hon har handplockat och sedan väljer hon ut blad som 

tillsammans skapar ett harmoniskt mönster. Med hjälp av en specialbyggd press trycker hon 

sedan in mönstret i lädermaterialet och det bildas ett exakt relieftryck. De torkade sköra 

bladen förstörs i tryckningen och därför finns varje mönster i bara ett unikt exemplar.  

                                                             
1 (http://www.carinasohl.se/) 

http://www.carinasohl.se/
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Bild 1onbl 

Inom bokbinderi används också prägling för mönstring. 

”Prägling är termen för dekorationer på ryggens och pärmarnas utsidor. De tidigaste 

dekorationerna gjordes som snitt med en skarp kniv i omslagslädret. Tekniken användes 

allmänt till slutet av 1400-talet. Senare används blindpressning (blindtryck) där mönster 

pressas in i lädret med stämplar - en teknik som används allmänt till 1600-talet. 

Guldpressning inspirerades från Orienten och började användas på 1400-talet i Italien men 

först på 1600-talet i den germanska världen.”( http://sv.wikipedia.org/wiki/Bokbinderi)  

Gerdins är ett företag som levererar system som ger förutsättning för en optimal produktion 

av all typ av prägling. De har kunder både inom industrin och bland sadelmakare. (se bild 2) 

 

                       Bild 2den om jag använder, växer vilda i skogen precis utanför kö 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nster
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orienten
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En ytmönstringsmetod som inte behöver förbehandling med vatten är bränning. Med en 

glödritningsapparat eller lödkolv kan man bränna in ett mönster vilket är en ofta använd 

metod. När man glödritar på läder ska vegetabiliskt garvat läder användas, som inte 

innehåller kemikalier vilka man annars riskerar inandas när lädret bränns. Lädret ska inte ha 

bearbetats med något ytterligare medel/finish. Hårt läder är lättast att arbeta med, men det 

går även att använda mjukare varianter.  

2.2 Stansning 
I stället för att skära ut manuellt kan man tillverka formar som stansar ut mönster på lädret. 

Detta används inom industrin, här från Artex AB, där man stansar ut större bitar till 

inredningar i bilar och båtar. (se bild 3 och 4) 

 

 

Ett annat exempel är inom modeindustrin där man troligtvis har stansat ut ett mönster i 

läder som dekoration på en handväska. Här är ett exempel på en handväska i skyltfönstret 

vid butiken Polo Ralph Laurent, Stockholm. (se bild 5) 

                     Bild 3                  Bild 4 
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             Bild 5 

2.3 Intarsia 
Intarsia kallas en teknik då olika bitar med ytor av kontrasterande material och eller färg 

eller struktur matchas med varandra så att den ena biten läggs in i den andra. Intarsia 

förknippas vanligen med snickarens arbetsfält där den oftast utförs med hjälp av lövsåg 

genom flera skikt av olikfärgade träslag så att en positiv och en negativ version framställs 

samtidigt. Förutom med hjälp av en tunnbladig lövsåg har kniven varit ett av intarsia- 

läggarens(dekopören) verktyg sedan medeltiden, från 1600-talet ofta i kombination med 

sågen. De effekter som intarsian möjliggör har också nyttjas av andra än möbelsnickare. 

Intarsia i läder förekom i orientaliskt konsthantverk på 1600-talet, inom sadelmakeriet på 

1700-talet och bland bokbindarna på 1800-talet.  

Sadelmakare har använt sig av två olikfärgade läder och ett större eller mindre mönster av 

enklare sort. Dessutom har dessa intarsiaarbeten funnits på helt plana ytor såsom 

väggdekoration, skrin eller bordsskivor. Enligt de sadelmakare jag har pratat med har de 

använt sig av ett tjockare läder som är minst 3 mm. Att man använder ett så pass tjockt läder 

beror på att det är lättare att skära lodräta kanter vilket är viktigt när bitarna ska sättas ihop. 

Vanligtvis använder man detta när man klär skrivbordsskivor med läder. (se bild 6) 
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                   Bild 6 
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3 Urval och tester 
För att få fram en slutlig produkt – en stol dekorerad med läderintarsia har jag systematiskt 

arbetat mig fram genom:  

 Urval och tester av material 

 Urval och tester av ytor och underlag 

 Urval av mönster 

 Prova två av de för mig kända tekniker inom området 

Efter hand som testerna har gjorts och information inhämtats har jag arbetat vidare med det 

som verkar mest lämpligt, allt för att få ett så bra slutresultat som möjligt.  

3.1 Läder  
Jag har valt att jämföra läder från Tärnsjö och Elmo Leather i detta arbete. Dessa läder skiljer 

sig så åt att de garvas och behandlas på olika sätt2. Jag har begränsat mitt val till att använda 

mig av möbelläder(vegetabila sidor) som är ca 1,1-1,3 mm tjockt. Jag har valt dessa läder då 

de är de vanligaste vid klädsel av sittmöbler. 

Tärnsjös läder garvas vegetabiliskt med träextrakt. Garvningsprocessen tar fem till åtta 

veckor. Resultatet blir ett ekologiskt läder som andas bättre än vanligt kromgarvat läder och 

som inte framkallar allergier eftersom det är kromfritt. Ett läder med vackrare yta och med 

ett naturligt vackert åldrande. 

Elmo Leathers läder är ett kromgarvat läder och det är den vanligaste metoden för att 

industriellt garva djurhud till läder. Fördelen med att använda krom vid garvning är att det 

är en snabb och billig metod som ger ett mjukt, töjbart och vattentåligt läder som kan färgas. 

Men, krom är en tungmetall som inte kan brytas ned av naturen och kan då ses som ett icke 

miljövänligt material.

                                                             
2 Se Bilaga 1 Nuläget mellan vegetabil- och kromgarvat läder 
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3.2 Lim  

Efter att ha hört mig för hos sadelmakare och Limgrossisten vilka limmer som används har 

jag valt att testa två olika sorter. Först har jag valt ett Hobbylim, ett vitlim, som jag har 

använt tidigare under utbildningen. Därefter ett annat vitlim enligt rekommendation, som  

är det mest vanliga hos de som limmar med läder. Detta för att se om det kan ha någon 

betydelse på resultatet och vilket som lämpar sig bäst 

 

All lim 

 

Svensktillverkat. Limmar tyg, filt, läder, papp, papper, trä, mosaik 

m.m. Ej lämpligt för plast och gummi. Vitlim som blir färglöst efter 

torkning.3  

 

 

Bind-Flex 1161 

 

Bok och block lim, Bind-Flex 1161 som jag har blivit 

rekommenderad av Limgrossisten och även fått som referens av 

Sadelmakarmästarna är ett lim som de använder när man 

limmar läder på exempelvis skrivbordsskivor. Det är ett vitt, 

tjockflytande och snabbt bindande lim på vattenbas. Ej intorkat 

lim tvättas bort med vatten och diskmedel. Intorkat lim tas bort 

med T-sprit.4 

                                                             
3 http://www.slojd-detaljer.se 

4 http://www.slojd-detaljer.se 
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3.3 Ytor och underlag 
För att kunna se vilka delar på en sittmöbel man kan använda läderintarsia på har jag provat 

följande underlag; 

 Pappskiva - till baksida av ryggar på en stol alternativt fåtölj. Formen på stolsryggar 

är ofta svängda och därför vill jag se hur intarsian ter sig på en konvex eller konkav 

yta.  

 trä - mdf, ska representera hårda sitsar eller ryggar på en stol 

 spånskiva - med 2 cm skum, som ska representera en tunnare mjuk sits eller rygg 

3.4 Mönster 
Jag har till en början tagit fram ett enklare graffitimönster(se mall 1) utan mycket detaljer, 

men ändå så pass detaljerat att det sätter metod och teknik på prov vid de olika testerna.  

 

              Mall 1 

 

Till testet på skum har jag använt mig av ett annat, något större mönster. Jag har använt mig 

av pepparkaksformar i olika storlekar. Det för att dessa, mer än tidigare mönster, täcker en 

större yta och då är lättare att kunna se effekter och avvikelser. När man spänner lädret över 

testytan får man ett resultat som ska kunna jämföras med en sits. (se bild 10) 
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Jag har också gjort ett mer detaljerat och något snirkligt mönster för att se hur detta ter sig på 

hårt underlag(mdf). Det efterliknar ett ”kurbits” mönster som jag har ritat och skannat in och 

sedan överfört manuellt på plastfilm och sedan skurit ut de olika delarna. (se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till den slutliga produkten, en klädd stol med läderintarsia, har jag valt att laserskära lädret 

för att få alla delar exakt lika då det är relativt rikt på detaljer. Jag har inspirerats av ett 

modernt mönster efter ett modemärke med namn ”Ed Hardy”. (se figur 2)  

                          Bild 10                     Figur 1 

Figur 2 
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3.5 Intarsia i läder - olika tekniker 
För mig kända tekniker inom detta område är:  

 Att skära lädret för hand med skalpell/kniv; 

 En ny teknik där man kan laserskära lädret;  

 Inom industrin där man stansar ut lädret. 

3.5.1 Manuellt hantverk 
För att överföra det mönster man vill ha på lädret lägger man ut en mall som man kan rita 

efter. (se bild 7) Mallen har jag ritat av på plastfilm som jag sedan har skurit ur delar för att 

använda som mall att rita efter. 

Här har jag använt mig av en fetpenna (Slöjd-Detaljer) för att markera där jag ska skära ut 

mönstret.(se bild 8) 

 

 

Bild 7 

         

Med fördel placeras lädret på en skärplatta och sedan skär man utmed de ritade linjerna med 

en kniv(jag använde en skalpell). Det gäller att hålla kniven så att man får ett lodrätt snitt. 

Man behöver inte ta i alltför hårt utan det är bättre att skära fler gånger tills man kommit 

igenom. Kniven följer spåret ganska lätt. Det är viktigt att kniven är riktigt vass och att man 

måst bryna eller byta blad ofta. 

Bild 8 
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3.5.2 Laserskärning 
Jag har under min utbildning haft möjlighet i en kurs ”Stilhistoria” att prova på att använda 

en laserskärare. I den kursen ville jag testa möjligheten att laserskära i läder för att kunna 

dekorera stolsryggar.(se bild 8) Tankarna har sedan gått vidare för att testa om det även går 

att använda intarsian på andra delar av stolen.  

 

               

En designer vid namn Christopher Kane har använt sig av laserskärare och har gjort väskor 

med nygammalt spetsmönster i neonfärgat skinn. (se bild 9) Det är ett exempel på att 

använda ny modern teknik inom modeindustrin och jag tänker att det även borde gå inom 

möbelindustrin.  

3.5.3 Stansning 

Om en detalj i en produktionslinje ska beskäras kan stansning vara en effektiv process. 

Stansarna gör att detaljerna blir framtagna med hög noggrannhet. Stansning är en effektiv 

produktionsprocess som med rätt verktyg kan lösa många uppgifter. 

Det är dock ganska kostsamt att ta fram dessa stansar och då framförallt om det är många 

detaljer som ska finnas med. Enligt Jonas Berglund, Gerdins Cutting Technolygy kostar en 

enklare form inte så mycket, om man tänker att den ska användas i en produktion. 

Bild 8   Bild 9 

http://abagazine.com/wp-content/uploads/2011/05/kane-clutch-main.jpg
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I detta arbete har jag inte kunnat prova på stansning p g a de höga kostnader för tillverkning 

av stansar. Jag har dock sett hur det går till inom industrin och vid själva tillskärningen. Det 

har varit större bitar som används till inredning inom bilindustrin och inte till 

intarsiaarbeten.  

 

     (Källa: http://www.gerdins.com/produkter-stansverktyg/industri) 
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3.6 Den färdiga stolen med läderintarsia 

 

                             Bild 10 

Det slutliga testet, min stol(se bild 10) var också det mest avancerade. Mönstret var mer 

detaljrikt än något av dem jag tidigare provat. Antalet färger var större och underlaget var 

ett annat. Jag ansåg att laserskärning under de förutsättningarna var den enda tänkbara 

tekniken. 

Jag började med att välja ut ett antal läderbitar med olika färger som jag ville ha. Efter att ha 

ritat av det mönster som jag valt scannades det in för att kunna föras över till Adobe –

Illustrator, som behövs för att kunna använda laserskäraren. Varje läderbit tog 3 minuter och 

31 sekunder att skära ut(se bild 11) och det blev fem bitar totalt. (se bild 12) 
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             Bild 11    Bild 12 

För denna uppgift hade jag kunnat välja en enkel ”malmstensmodell” och ett återhållsamt 

mönster med dämpade färger. Men jag ville något mer: inte bara sätta tekniken på prov utan 

även utveckla det konstnärliga och pröva intarsians möjligheter för en mjuk konvex yta på 

ett sätt jag tidigare aldrig upplevt. Därför valde jag rokoko modellen och ett modernt uttryck 

i kontrast till stolens traditionella former. En lekfull kombination helt enkelt.
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4 Avslutning 

Jag har genom att studera de olika hantverken och teknikerna inom intarsian fått en större 

kunskap om dem och reflekterat över förutsättningarna för att kunna använda detta inom 

tapetserarens område. Det manuella arbetet med handverktyg är en kunskap som både 

tapetserare och framför allt sadelmakare förväntas besitta.  

De historiska undersökningar och de prover jag utfört, hela formgivningsprocessen fram till 

den färdiga stolen, har gett mig svaren på mina frågor som var:  

 Vilka slags läder och lim lämpar sig bäst? 

 Vilka ytor och underlag(välvda, plana, hårda, mjuka) fungerar och vilka kräver 

speciella åtgärder? 

 Vilka tekniker lämpar sig bäst?  

Den fjärde frågan, om möjligheterna att massproducera stolar med läderintarsia, har tills 

vidare lämnats obesvarad. 

4.1 Läder och lim 
Man kan konstatera att det inte är någon större skillnad på resultaten vid valet av Tärnsjö 

eller Elmo Leather möbelläder. Det är dock lättare att skära i Tärnsjö läder då Elmo Leather 

läder känns mjukare och veckar sig lättare. Vilket resulterar i att man måste lyfta på kniven 

ofta för att inte få felskär och ojämnt resultat.  
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Bild 13-16 

Även när det gäller limval är det inte någon större skillnad vad gäller resultaten. Det som 

man bör tänka på är att ta rikligt med lim när man sätter ihop bitarna så att limmet kommer 

mellan kanterna och fästs ihop ordentligt. På det två högra bilderna(se Bild 14 och 16) ovan 

ser man att det varit för lite lim och därmed glipar det mellan delarna.  

4.2 Ytor och underlag 
 

 

                  Bild 17                Bild 18 

Det är inga problem vare sig det är en konvex eller konkav yta(se Bild 17 och 18) bara man 

har varit noga vid limningen mellan läderbitarna så att de håller ihop.  

Papp fungerar utmärkt att limma på. Papp är vanligt på baksidor av fåtöljer och en del 

stolar. (se Bild 19) 
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                Bild 19 

Trä fungerar också utmärkt som underlag. Detta är vanligt att sadelmakare använder som 

underlag när de gör exempelvis skrivbordsskivor. (se Bild 20 och 21) 

 

                  Bild 20                Bild 21 

 

För att kunna klä en mjukare sits måste man limma läderbitarna på något stumt material 

innan för att få delarna att hålla ihop. Jag har här testat att limma lädret på domestik och det 

fungerar bra. Jag har då ritat upp mönstret på domestiken innan för att kunna få alla delar 

att komma rätt vid limningen. (se bild 22) 
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            Bild 22 

Med enklare motiv som dessa (se bild 23) och om man limmar lädret på domestik, verkar det 

som att det klarar de rörelser som det blir när det mjuka underlaget rör på sig. Detta är för 

mig något nytt men självklart skulle detta behövas att ”slittestas” för att se att det håller för 

användning och nötning. Även skarvarna mellan lädren verkar hålla väl. (se bild 23, 24) 

 

              Bild 23               Bild 24 
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4.3 Tekniker 
Jag har testat att skära ut för hand med skalpell och jag har testat laser. Det krävs mycket tid 

och tålamod att göra arbetet för hand och det kan bli kostsamt och ojämnt resultat i och med 

det.  Använder man laserskärning så blir resultatet jämnt, men lädret kan krympa något när 

det skärs ut. 

Det absolut bästa resultatet får man troligtvis om man stansar ut mönstret då det både spar 

tid och resultatet blir jämnt. Jag har dock inte haft möjlighet i detta arbete att prova på 

stansning som teknik, då det kostar för mycket att ta fram stansmallar.  
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5 Reflektion 
Jag har i och med detta examensarbete försökt mig på att se om man kan använda läder- 

intarsia inom tapetserarens område för att dekorera sittmöbler. Någonstans måste man börja, 

och jag tycker att utifrån det jag har kommit fram till här, så kan man verkligen testa 

stansning för att se om det skulle ge ett mer lättarbetat underlag som därmed ger ett perfekt 

resultat.  

Mina erfarenheter att arbeta med läder på det sätt som sadelmakare och bokbindare är inte 

så stora, men jag har försökt och skulle det ha funnits mer tid är jag säker på att resultatet 

skulle ha blivit mycket mer perfekt.  

Trots detta är jag nöjd med utfallet och tror verkligen att man kan använda sig av 

läderintarsia som möjlig dekoration på sittmöbler oavsett underlag.  

Min fjärde fråga, som jag inledningsvis formulerade, den som gällde möjligheten att 

effektivisera läderintarsian, så att man skulle kunna ”massproducera” stolar med denna 

dekor har jag lämnat till framtida undersökningar att utreda. Troligtvis blir det kostsamt 

inom massproduktionsbiten, då det kräver sin tid att lägga ihop alla läderdetaljer till ett 

mönster om det är ett rikt detaljerat sådant.  

Så här har jag tänkt och jobbat i mitt examensarbete: att utifrån det material och de 

tekniker jag känt till, skapa nytt för att svara upp mot en av möbeltapetserarens 

vanligaste uppgifter, att skapa en vacker och funktionell sittmöbel som har fått en vacker 

dekoration, här i form av läderintarsia. De färger och material jag haft tillgång till har fått 

styra form och dekor. Detta för att försöka visa olika uttryck på dekoration av sitsar och 

eller ryggar på sittmöbler. 

Mitt intresse för tapetsering och framförallt dekorationer ligger helt i linje med mitt 

examensarbete. Att göra intarsia i läder har varit en stor utmaning för mig. Det har varit 

mycket lärorikt, roligt och spännande.  

För mig har det också varit ett nytt område då jag inte sett läderintarsia tidigare på 

sittmöbler. Kanske kan det bli ett nytt produktområde för tapetseraryrket. 
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Bilaga  

Nuläget mellan vegetabil- och kromgarvat läder 

Just nu upplever vegetabilgarvat läder en renässans. Vegetabilgarvningen har förbättrats 

utan att förlora sina egenskaper. 

Dessa egenskaper är: 

 

 Vegetabilgarvning Kromgarvning  

Formstabilitet, Formbarhet Håller formen och är lätt 

formbar 

Är formbar, men håller inte 

formen 

Töjbarhet Mest pastisk töjning Mest elastik töjning 

Allergiframkallande Nej Ja 

Åldringspatina Ja Nej 

Ljusäkthet Om önskad ja (4) Ja (4-5) 

Äkta läderdoft Ja Nej 

Känns som naturprodukt Ja Nja 

Väcker nostalgi Ja Ja 

Färgbarhet Ja Ja 

Tungmetaller Nej Ja 

Biologiskt nedbrytbar Ja Nej 

Avfalls- och deponiproblem Nej Ja 

Toxisitet Nej Ja, låg 

Hydrophob., oljephob. 

Smutsavvisande 

Om önskad, ja Om önskad, ja 

Flamfast Ja, Ej eftergödning Nej, Lång eftergödning 

Svettäkthet Ja, bra Dålig 
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Präglingsfasthet Ja Nej 

Yta per kg hud Lägre Högre 

Kemikaliekostnader 

naturläder 

Högre Lägre 

Arbetskostnader Högre Lägre 

 

 

 

 


