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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om att tillverka kurvor i trä. En 90° kurva med en 45 mm innerradie, är 

tillverkad med olika metoder. Utgångspunkten är en kurva som sågats ut direkt ur ett massivt trästycke, 

och arbetet presenterar 14 alternativa tekniker.  

 

De tillverkade kurvorna ingår i en referenssamling som en konkret del av resultatet. Denna samling ska 

ge inspiration, uppmuntra till diskussion och underlätta vid konstruktionsval. Arbetet beskriver de olika 

metodernas för- och nackdelar, estetiska uttryck och arbetssätt. För att kunna göra ett relevant metodval, 

behöver detaljen sättas in i ett sammanhang. 

 

Metoderna delas in i tre olika kategorier.   

 

Massiv bearbetning: Tappning, Slitsning, Gering med förstärkning, Fingerskarvning, Lötning, 

Spårning och Uttunning av material.  

Skivmaterial: Lamell med massivt hörn, Lamell och Plywooduttunning med massivt hörn.  

Böjning av material: Instickslimning, Skiktlimning, Basning och komprimerat trä.  

 

Abstract 

This thesis is about making curves of wood. A 90° bend with an inner radius of 45 mm , is constructed by 

various methods. The starting point is a curve sawn directly from a solid piece of wood, and the result of 

this work presents 14 alternative techniques. 

 

As a physical part of the result, the curves are included in a reference collection. This collection will 

inspire, encourage discussion and facilitate when making design choices. The work describes the different 

pros and cons, aesthetic expression and ways of working with the different techniques. In order to make a 

relevant choice of method, you need to put the detail in a context. 

 

The methods fall into three different categories. 

 

Massive wood processing: Dowel joint, Bridle joint, Mitre joint with reinforcement, Finger joint, 

Bricklaying, Kerfing and “Thinning out” technique. 

Board materials: Block board with solid corner, Curved block board and Blocked corner. 

Bending of material: Laminated inserts, Bent lamination, Steam bending and Compressed wood. 

 

  



Förord  

Den första möbel jag någonsin tillverkade var en fåtölj med formpressad, skiktlimmad sits och svarvade 

ben. Vid den tiden förstod jag väldigt lite om hur trä fungerar. Ändå fascinerades jag över hur ett så styvt 

material kunde ändra form. Efter detta kom arbetet att mer handla om linjära och rektangulära 

konstruktioner. Tankesättet blev fyrkantigare och jag lärde mig att så fort en vinkel eller kurva kommer 

till, blir det genast mer komplicerat. Under mitt första utbildningsår på Carl Malmsten Furniture Studies 

var en av uppgifterna att tillverka bord. Mitt val föll på Malmstens ”Ölandsblomman”. Ett runt bord med 

en rund sarg. Jag ville utmana mig själv och göra något jag aldrig gjort. Och det gjorde jag. Jag har länge 

velat fördjupa mig mer i kurvor och hur trä kan böjas. Detta kom så till slut att bli ämnet för mitt 

examensarbete.    

 

I mitt examensarbete har jag velat presentera valmöjligheter, men också problematisera valmöjligheten, 

att det ”bästa” alltid beror på situationen, vilket sammanhang det gäller. Och att valmöjligheten alltid 

innebär ett ansvar, ett ansvar för kvalitet men också för hållbarhet – såväl ekonomiskt som etiskt, 

estetiskt och ekologiskt.  

 

Jag har många att tacka. Sebastian Gonzales och Martin Alexandersson! Ni har gjort min vardag lite 

roligare. Alla intressanta diskussioner, allt ni lärt mig och framför allt all stöttning under skoltiden. Ni är 

guld! Tack Martin Altwegg, Leif Burman och Johan Knutsson för hjälp med detta examensarbete och inte 

minst dessa tre år på utbildningen. Jag vill också rikta ett tack till Laszlo på Compwood products Ltd, 

Ungern, för att du skickade mig en bit komprimerad ask till samlingen. 

 

Jag vill till sist, men kanske främst också tacka P. Utan din handfasta hjälp med tvingar etc, mentala stöd 

och eviga tjat hade arbetet inte varit möjligt. Du har stått ut trots min försummelse. 

 

 

Anna Franzén, oktober 2015 
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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Att tillverka möbler kan vara en ganska linjär process, så länge delarna är raka, stommarna rektangulära 

och sammanfogningarna enkla. I verkligheten ser möblerna och dess detaljer inte alls ut så här. Ofta 

ställs man som möbelsnickare inför utmaningen att skapa kurvor på olika sätt. Stolar kan ha formade 

ben, sargar och ryggstöd. Bord som har svängda kanter eller runda sargar. Spegelramar som är ovala eller 

cirkulära. Byråer med formade lådfrontar eller runda kanter. Detta är bara några exempel på vad en 

trähantverkare kan stöta på. 

 

Det finns många faktorer som spelar in vid tillverkning av en kurva: Dess funktion, hur det ska se ut rent 

estetiskt och vilka krav som finns på hållbarhet hos detaljen. Ibland är det värdefullt att ha ett 

lättförståeligt referensmaterial tillhands, vilket behandlar olika typer av sammansättningsmetoder för att 

enklare kunna göra val, och därefter sätta sig in i en teknik. Detta examensarbete är avsett att ge en kort 

inblick i olika metoder att skapa kurvor i trä och att ge en bild över hur de kan diskuteras och jämföras ur 

ett hantverkstekniskt perspektiv.  

1.2 Mål 

Med detta examensarbete vill jag kartlägga, undersöka och skapa ett skriftligt material om olika metoder 

att skapa en kurva i trä på. Jag vill ge en övergripande översikt över de olika konstruktionsteknikerna, 

och locka till ytterligare fördjupning inom respektive. Det konkreta resultatet är en referenssamling med 

provbitar, som i en lärandesituation kan användas som inspiration, för diskussion och för att lättare 

kunna göra val inför konstruktionsplanering. 

1.3 Syfte 

Syftet är att inför framtiden vara rustad med val, alternativt att medvetet kunna utse den för uppdraget 

mest fördelaktiga metoden.  

1.4 Frågeställning 

Vilka metoder kan man som möbelsnickare arbeta med för att bygga upp en kurva? Hur blir dess uttryck 

och vilka fördelar, respektive nackdelar kan värderas när tekniken väljs? 

1.5 Metod och Material  

I insamlingsperioden, för att samla metoder att undersöka och kartlägga har dels litteraturundersökning 

använts. Men också samtal med andra studenter och erfarna trähantverkare och en samling av egna 

erfarenheter har använts. Som inspiration har även rörligt material i form av videoklipp har använts (se 

Länktips). 

 

I undersökningen av de olika teknikerna har dels skriftlig litteratur i form av böcker skrivna på ämnet, 

tidningsartiklar från trähantverksmagasin, så som t ex Fine Woodworking, och olika tillverkares 

hemsidor använts.  

 

För att förstå de olika metoderna har en praktisk undersökning gjorts. Alla metoder har gåtts igenom och 

en kurva har tillverkats för att ingå i den fysiska referenssamlingen. Jämförelser och diskussioner har 

förts kring funktionalitet, hållbarhet, estetik och ekonomi.  
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1.6 Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på en typ av kurva, vinklad i 90 grader (Figur 1) med en radie på 45 mm.  

Metoderna utgår från att tillverka just denna typ av kurva. Eftersom jag i vissa metoder behandlar väldigt 

komplexa områden inom trähantverk, kommer respektive metodbeskrivning behandla det mest 

relevanta.  

 

De praktiska undersökningarna är enbart gjorda i träslaget bok, då det är ett väl passande träslag för 

basning och formpressning. Det är också valt med hänsyn till att få en enhetlig referenssamling. 

(Undantaget är den komprimerade detaljen som är tillverkad i ask, p g a att leverantören inte kunde 

leverera bok.) Bok är till sitt uttryck homogent och lugnt och min förhoppning är att valet av samma 

träslag inte påverkar betraktaren lika mycket som en blandning, vid jämförelse av detaljernas olika 

estetiska värden. Referenssamlingens detaljer kommer alla att ha samma dimensioner (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Ritning på detaljernas dimensioner som ingår i referenssamlingen. (Egen ritning) 

 

Fler avgränsningar ligger i att eventuell springback inte tas hänsyn till i tillverkandet av mallar, och att 

olika typer av limmer i samband med böjning av material inte behandlas i detta arbete. De olika 

metoderna jämförs och diskuteras ur ett erfarenhetsperspektiv och observationer som görs under själva 

tillverkningsprocessen. Undersökningsparametrar är: Hållbarhet och funktionalitet, Ekonomi 

(Tidsåtgång, materialspill) och estetik. När det kommer till estetik har jag värderat många skarvar, likaså 

om fibrerna inte följer kurvan, som något negativt. I kartläggningen har inga redan flexibla material 

testats, så som böjbar plywood.   
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2 Bakgrund – grundläggande metoder 

2.1 Introduktion 

Varje trähantverkare möter förr eller senare utmaningen att tillverka svängda detaljer. Det finns ett 

flertal produktionsmetoder, mer eller mindre effektiva och med olika styrkor och svagheter. Resultatet av 

kartläggningen delas in i tre olika kategorier: Massiv bearbetning, Skivmaterial och Böjning av material. 

Nedan presenteras förutom utgångsdetaljen (Utsågning av massivt material) en översikt över de 14 

alternativa tekniker som ingår i arbetet: 

 

Figur 2. Resultatet av kartläggningen är uppdelade i de tre ovanstående kategorierna. (Egen bild) 
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2.1.1 Utsågning av massivt material – varför annan metod? 

 

 

Figur 3. Utsågning av kurva ur ett massivt trästycke 

Det första man tänker på när man vill skapa en kurva i trä är kanske att figursåga den ur en massiv träbit 

(Figur 3). Detta kan ske genom att hitta, alternativt limma upp ett större block av trä stort nog för delen, 

såga ut den och bearbeta den till färdig form (Figur 4). Inget böjningsmoment blandas in i processen. 

Genom att skapa en fräsmall kan kurvan enkelt och med precision tillverkas och kan även användas i en 

större produktion. Även om metoden är förstahandsvalet i många snickerier, har den en del problem om 

kurvan börjar bli kraftig. När den börjar närma sig 90 grader blir dels materialspillet stort (Figur 5), men 

även hållbarheten hos delen minskar avsevärt. Eftersom trä endast är starkt längs med fibrerna, blir den 

del med tvärsgående fibrer mycket svag och bryts därför enkelt. Visst går det att minska materialspillet 

om flera kurvor tas ut nära varandra i träblocket, och kurvan kan tas ut diagonalt ur det massiva ämnet, 

för att minimera svaga fibrer. Det finns dock andra mer fördelaktiga sammansättningar, eller metoder för 

att skapa en 90 gradig kurva.  

 

 

 

 

 

  

Figur 4. Figursågning av massiv kurva kan 

enkelt göras i bandsåg. (Egen bild) 

Figur 5. Utsågningen resulterar i mycket 

materialspill. (Egen bild) 
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En annan faktor som kan vara av 

betydelse, är den estetiska. Ska 

träfibrerna följa kurvans form, eller tillåts 

skarvar? I vissa avseenden kan det vara av 

stor betydelse att dölja eventuella 

sammanfogningar, och i andra kan de 

vara betydande att framhäva som vacker 

detalj. Ibland kanske den estetiska 

faktorn är viktigare än den rent 

hållbarhetsmässiga. Alla val är fulla av 

avvägningar (Figur 6). 

 

 

 

  

Figur 6. Skillnaderna i estetik och hållbarhet blir olika i 

olika metoder. (Veritas Tools Inc., 2011, s 4) 
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2.2 Massiv träbearbetning  

2.2.1 Massiv bearbetning - teori 

När trä bearbetas med ett skärande verktyg är det att föredra att gå längs med fiberriktningen, då det 

minskar risken för urslag (Figur 7) (Hoadley 2000). Vid fräsning av en radie, där två raka delar är 

sammanfogade, kommer fiberriktningen att ligga åt två olika håll i kurvan. Därför bör fräsmallarna 

konstrueras så att det massiva ämnet antingen kan vändas i mallen, eller om det finns möjlighet, ändra 

rotationsriktningen på det skärande verktyget (Figur 8) (Hoadley 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Mallar 

Vid bearbetning av massivt trä genom t ex fräsning är det viktigt att tillverka en mall som håller kvar 

ämnet ordentligt. Mallen bör ha ordentliga handtag så att fräsningen kan genomföras med en jämn 

rörelse (Figur 9, Figur 10). Själva fräsningsmomentet blir säkrare om så mycket material som möjligt 

avlägsnas innan fräsningen, t ex genom att kontursåga i bandsågen.   

 

  

 
  

Figur 9. Exempel på hur en mall för fräsning 

av en kurvas utsida kan se ut. (Egen bild) 

Figur 10. Exempel på hur en mall för fräsning 

av en kurvas insida kan se ut. Obs! Fräsningen 

bör inte ske med borttaget skydd. (Egen bild) 

Figur 7. Bearbetning längs med 

fibrerna ger en slät yta (A), motsatt 

håll ger en yta med urslag (B). 

(Hoadley, 2000, s 164) 

Figur 8. Matningsriktningen och 

skärverktygets rotationsriktning i 

förhållande till det ämne man bearbetar vid 

en massivt sammanfogad kurva. (Egen bild) 
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2.3 Skiktlimning 

Det finns ett antal sätt att formpressa skiktlimningar. Nedan beskrivs de vanligaste mallarna. 

2.3.1 Invändig och utvändig mall 

Fanerskikten pressas ihop med hjälp av en mall som är uppdelat i en konvex (hane) och en konkav 

(hona) del (Figur 11. Mall med hona och hane. (Stevens & Turner, 2008, s 46). Mallarna måste fräsas 

med ett lämpligt mellanrum som motsvarar böjens tjocklek. Ytorna måste vara släta för att trycket ska bli 

så jämnt som möjligt över böjen. Ett alternativ till att använda en hona är att pressa böjen med hjälp av 

ett metalband som spänns åt m h a skruvar (Figur 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användningen av båda dessa mallar kan i vissa 

typer av former, t ex böjning av en U-formad kurva, 

leda till att trycket på sidorna inte blir tillräckligt. 

Detta går att komma runt genom att dela upp 

mallen i flera delar (Figur 13) (Stevens & Turner 

2008). 

 

 

 

 

2.3.2 Vakuumpressning 

Ett bra sätt att få tryck över en hel yta är att 

använda sig av vakuumpressning. Den 

utvändiga mallen ersätts av en vakuumsäck 

(Figur 14). Fanerskikten placeras på den 

konvexa formen och placeras inuti säcken. 

Genom att pumpa ut luften och utsätta de 

limmade fanerskikten för vakuum kan ett 

tillräckligt tryck för att böja större skikt uppnås 

(Stevens & Turner 2008).  

 

2.3.3 Spring-back 

I de metoder där någon form av böjning sker, skiktlimning, basning eller komprimerat trä, inträffar 

spring-back. Radien på böjen ändras vid torkning och då vill biten röra på sig. För de produkter där 

toleransen är viktig måste hänsyn till spring-back vid tillverkning av mallar och verktyg tas (Buchter m.fl. 

1993). 

Figur 11. Mall med hona och hane. 

(Stevens & Turner, 2008, s 46) 

Figur 12. Fanerskikten pressas runt en 

konvex mall med stålband. 

(Stevens & Turner, 2008, s 46) 

Figur 13. Fanerskikten pressas ihop med en 

uppdelad mall. (Stevens & Turner, 2008, s 47) 

Figur 14. Fanerskikten limmas i en vakuumsäck. 

(Stevens & Turner, 2008, s 48) 
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2.4 Böjning 

2.4.1 Böjning av massivträ – teori 

Att böja massivt trä är en process som oavsett om det böjs varmt, kallt, blött eller torrt orsakar 

deformation av materialet genom att det sträcks och komprimeras på samma gång. Vid böjning av en 

naturligt rakfibrig trädel sker en komprimering på kurvans konkava sida och en sträckning av materialet 

på den konvexa sidan. I mitten på kurvan bildas en neutral axel där materialet inte påverkas. När trä 

utsätts för större kraft än vad det tål bryts det därför lätt på utsidan av kurvan. På radiens insida sker 

istället en stor deformation (Taylor 2001).  

 

Några träslag blir plastiska vid tillförandet av fukt (ånga eller kokning), vilket innebär att deras förmåga 

att komprimeras ökar drastiskt. I en sådan behandlad träbit förflyttas den neutrala axeln mycket närmre 

den konvexa ytan. Detta betyder att mycket färre fibrer utsätts för sträckning (Figur 15) (Stevens & 

Turner 2008). 

 

Figur 15. Effekten av att tillföra ånga ändrar positionen på den neutrala axeln  

i en kurva. (Stevens & Turner, 2008, s 3) 

2.4.2 Mallar 

Själva böjningsmomentet av både basat och komprimerat trä liknar varandra vilket innebär att samma 

mallar och verktyg kan användas.  

 

En mall, runt vilken träbiten kan böjas, och även enklare 

fästen som kan hålla fast den under torkning behövs 

(Buchter m.fl. 1993). Oavsett vilken form mallen har, så 

måste den vara kraftigt byggd, av ett tåligare material, och 

tillåta att träämnet kan tvingas fast snabbt (speciellt när 

det kommer till basning) (Figur 16). Att använda sig av en 

enklare torkmall gör också att mallen kan frigöras 

snabbare vid tillverkning av flera delar (Schleining 2002). 

 

Ett stålband, vilket placeras på utsidan av böjen, som 

förhindrar biten från att översträckas är ett viktigt verktyg 

och kan vara skillnad mellan att lyckas och misslyckas (se 

nedanstående rubrik) (Buchter m.fl. 1993).   

 

 

 

 

Figur 16. Mall vid böjning av basat och 

komprimerat trä.  

(Veritas Tools Inc., 2011, s 4) 
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2.4.3 Böjning med stålband 

Om det är en stor radie kan träämnet böjas utan stålband. När trädelen placeras i mallen fästs den med 

en tving i mitten på mallen. Böjning ska sedan utföras med en jämn och långsam rörelse (Buchter m.fl. 

1993).  

 

Vid böjning av mindre radier däremot är det nödvändigt att använda ett stålband för att förhindra att 

utsidan av biten översträcks och bryts. Istället blir deformationen på insidan där bristningar inte lika lätt 

uppstår. Stålbandet är normalt tillverkat 

av 1 mm tjockt rostfritt stål. Det måste 

vara bredare än ämnet som ska böjas och 

täcka utsidan på träbiten under hela 

böjningen. Stålbandet förses med 

ändstopp vid båda ändar och mellan dem 

placeras träbiten som ska böjas (Figur 17). 

Ett av ändstoppen är fixerat och det andra 

är med fördel justerbart. Detta för att 

kunna ändra trycket speciellt vid kraftiga 

L-böjar. För att förhindra att ändstoppen 

trycks utåt vid böjning är det viktigt att 

skruva fast förlängda stödstopp på utsidan 

i både ändstoppet och stålbandet (Figur 

18, Figur 19) (Buchter m.fl. 1993). 

 

Som riktlinjer kan nedanstående siffror användas för att avgöra om böjningen bör ske med stålband eller 

inte (Tabell 1, Tabell 2). 

 

Tabell 1. Minsta böjradie utan stålband. (Buchter et al., 1993, s 19)(Stevens & Turner, 2008 s 96) 

 Komprimerat trä Basat trä (24,5 mm tjocklek) 

BOK Minsta böjradie = 10 x bitens tjocklek -50 mm 370 

ASK Minsta böjradie = 6 x bitens tjocklek 300 

 

Tabell 2. Minsta böjradie med stålband. (Buchter et al., 1993, s 20)(Stevens & Turner, 2008, s 96) 

 Komprimerat trä Basat trä (24,5 mm tjocklek) 

BOK 2 x bitens tjocklek 43 

ASK 2 x bitens tjocklek 64 

Figur 17. Ett stålband fästs på utsidan av böjen.  

(Veritas Tools Inc., 2011, s 2) 

Figur 18. För korta sidostöd, otillräckliga för att 

förhindra att ändstoppen glider ur plats. 

(Schleining, 2002, s 159) 

Figur 19. Förlängda handtag som fungerar 

som sidostöd för en lyckad böj.  

(Schleining, 2002, s 159) 
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3 Min undersökning – fjorton alternativa lösningar 

  



11 
 

3.1 Massiv bearbetning 

3.1.1 Tappning 

 

Detta är en fog som kan ha olika namn beroende på sammansättning. Principen är dock den samma. 

Fogen består av tre delar i massivträ. Eftersom fogningen sker på detta sätt måste fiberriktningen följa 

kurvans form. Detta för att träet ska få en så jämn rörelse vid svällning och krympning som möjligt (jmf 

Lamell med massivt hörn). Fibrerna i hörnbiten ska ligga diagonalt mot sammanfogningarna. På så sätt 

minskas också risken för svaga fibrer avsevärt (Frid 1979).  

 

Sammansättningen i denna teknik kan variera. Det går att använda sig av centrumtapp, domino, fjäder 

och notspår, eller som i detta fall fast tapp, där tapparna ska sitta i de yttersta delarna (Figur 23). Allt 

beror på vilket uttryck och styrka kurvan ska ha. I de flesta fall skulle jag säga att man väljer att dölja 

sammansättningen om det inte är motiverbart att ha den synlig. 

Uttryck 

En fog där två skarvar delar av kurvan och därför utskiljer mittendelen från resten av detaljen. Utseendet 

på de tre delarna kan skilja sig, om de inte tas från samma träämne. Även om delarna tas ur samma ämne 

kan utseendet variera med hur de vänds innan bearbetning.  

 

Fördelar 

- Snabb och enkel att tillverka 

- Relativt stark konstruktion 

- Inga specialverktyg behövs 
 

Nackdelar 

- Synlig skarv runt om hela detaljen 

- Fibrerna följer inte kurvan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Tappad detalj (Egen bild) 
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Arbetsgång 

Det första steget är att ta ut material med liggande 

fiberriktning. I justersågen kapas korta bitar, vilka 

sedan fasas i samma maskin (Figur 21). En notering är 

att detta moment också hade gått att göra i samma mall 

som sedan används för att skapa notspåret (Figur 22). 

Allt beror på hur säkert momentet kan genomföras och 

vilken betydelse snittets yta har. I detta fall är det ändträ 

som bearbetas. 

 

När kurvans mittendel är tillkapad, bearbetas 

tappstyckena. Mitt val var att tillverka dem i 

justersågen. Ett snitt gjordes där nacken skulle sluta och 

tappen skapades genom att föra biten tvärsöver klingan 

flera gånger. Därefter vändes biten och likadant gjordes 

på andra sidan.  

 

Efter limning (Figur 23) bearbetas kurvan på insida och 

utsida med frässtål i en fräsjigg (se 2.2.2 Mallar).  

 

Notering: En annan ordning är att fräsa insidan kurvan 

först, för att sedan såga kanterna 45° i en jigg (Figur 24) 

(för mer info, se (Stumbras 2005)). Därefter väljs 

sammansättningsmetod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 21. I justersågen sågas korta bitar i 

vinkel. (Egen bild) 

Figur 22. Notspår för sammansättningen 

fräses i bordsfräsen. (Egen bild) 

Figur 23. Tappstyckena limmade, och 

biten bearbetas efter linjen för att få en 

kurva. (Egen bild) 

Figur 24. Mittendelen kan sågas i vinkel i 

mall. (Stumbras 2005) 
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3.1.2 Slitsning 

Slitsfogarna är närbesläktade med tappfogarna. De består av ett tappstycke och ett slitsstycke. En slits är 

ett djupt tvärgående spår som går in i styckets ände. Fogen får inga styrnackar och blir synlig på båda 

sidor av ett hörn (Noll 2004).  

 

En variant på slitsfogen är den enklare bladskarven. Fördelen med slitsningen är att det blir mer limyta 

och att den därför blir starkare. För att få mer stabilitet går det även att göra fler slitsar i biten. Limmet 

förhindrar träets rörelser om fogens limyta är stor i förhållande till träets tjocklek (Noll 2004). 

 

Träet blir väldigt ömtåligt när fibrerna går tvärsöver en spets till 

följd av ett svängt snitt. Därför är det bra att eliminera dessa korta 

fibrer. En annorlunda utformning i fogen gör att risken för brott 

minskar eller helt kan elimineras (Figur 26). Vill man öka fogens 

belastnings- och dragspänningsstyrka kan den förstärkas med 

pluggar (Noll 2004). Detta kan också bli en estetisk detalj. 

 

Uttryck 

Denna utformning av fogen gör att skarvarna på insidan av kurvan inte syns, om det i vissa fall skulle 

vara nödvändigt. På utsidan av kurvan syns skarvarna som tjocka ränder, och sidan får en L-formad 

skarv. Fibrerna följer inte kurvan utan träffas i ett 45° möte.  

 

Fördelar 

- Stark fog 

- Relativt enkel att tillverka 

- Inga speciella mallar och verktyg behövs 
 

Nackdelar 

- Många synliga limskarvar 

- Fibrerna följer inte kurvan 

 

 

  

Figur 25. Slitsad kurva (Egen bild) 

Figur 26. På detta sätt kan man 

minimera att de svaga fibrerna 

bryts. (Noll, 2004, s 15) 



14 
 

Arbetsgång 

 Det finns flera metoder att göra en slitsfog på. Beroende 

på hur bra snitt man vill ha går hela processen att göra 

på bandsågen eller justersågen. Om frässtålen är 

välslipade går sammanfogningen snabbt att göra i en 

bordsfräs. Slitsar fräses helt enkelt ut i ena stycket och 

tappar ur andra stycket (Figur 28). Vill man vara säker 

på att få fina nackar på tappstycket, kan man först såga 

en rits i justersågen och sedan fräsa bort material. 

       

Fräsningen sker antingen i en mall (Figur 27), eller med 

biten fastspänd i en släde som löper enkelt längs fräsens 

bord. Det viktiga är att fräsningen kan utföras på ett 

säkert sätt, utan att biten vickar. Dessutom bör en träbit 

placeras bakom, som urslagsskydd. Djupet på fogen bör 

vara lite längre än bredden på ämnet, för att vara säker 

på att de går in helt i varandra.  

 

Eftersom fogen kommer rundas på insidan och utsidan 

kan, som tidigare nämnts, en liten ”gering” i innerkant 

av fogen göras för att få bort svaga fibrer (Figur 29). Det 

görs enkelt på justersågen, genom att vinkla klingan 45° 

och sedan gå tvärsöver med träämnet mot ett stopp, tills 

materialet är borttaget. Denna ”gering” har också en 

estetisk verkan, genom att den döljer fogen på kurvans 

insida. 

 

När fogen limmats och torkat (Figur 30) kan ämnet 

bearbetas till önskad form i en fräsmall (se 2.2.2 

Mallar).  

  

Figur 27. Tappstycket fräses i 

bordsfräsen. (Egen bild) 

Figur 28. Färdiga tapp- och slitsstycken. 

(Egen bild) 

Figur 29. Gering på insidan tar bort 

svaga fibrer och ger en "osynlig" slits på 

insidan. (Egen bild) 

Figur 30. Ihoplimmad fog. (Egen bild) 
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3.1.3 Fingerskarvning 

Fingerskarvning är en typ av sammansättning som liknar den klassiska slitssinkningen till utseendet. Det 

som skiljer är att den har en triangelformad, fingerliknande profil som smalnar av i längdriktningen, 

istället för en fyrkantig form. Fingerskarvning används vanligast för att sammanfoga ändträ mot ändträ, 

men kan också användas för att limma delar kant till kant (Nagyszalanczy 2009). Fördelen med denna 

sammanfogning är att träet i ändskarven får en större yta för limmet att fästa, vilket gör att den blir 

mycket starkar. 

 

Fingerskarvning gör det möjligt att tillverka konstruktioner i långa längder (Träguiden.se 2003). Man 

kan också använda fingerskarvning för att förstärka geringar, t ex i en stomme eller ramkonstruktion 

(Nagyszalanczy 2009). 

 

Det mest praktiska sättet att få till 

fingerskarvning är att använda ett 

frässtål som är speciellt utformat för 

denna typ av fräsning (Figur 32). Ett 

fingerskarvsstål skär alla fingrar och 

mellanrum i en enda fräsning 

(Nagyszalanczy 2009). 

 

Uttryck 

Fogen får en fingerliknande skarv på 

utsidan och insidan av kurvan. Fibrerna följer inte kurvan, utan möts i en gering på sidan. 

 

Fördelar 

- Snabbt att tillverka 

- Fogen blir stark 

- Lite materialspill 

Nackdelar 

- Kräver specialstål 

- Limskarven blir synlig 

- Fiberriktningen följer inte kurvan 
 

 

  

Figur 31. Fingerskarvsfog (Egen bild) 

Figur 32. Två typer av fingerskarvsstål.  

(Amana Tool corp 2015) 
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Arbetsgång  

Eftersom skarven kommer hamna som en gering, utgår 

man från ett ämne som är sågat 45° på en bordssåg.  

 

Efter kapning av geringen, fräses materialet med 

fingerskarvsstålet. Fräsning blir här längs med bredden 

på träbiten. När frässtålet ställs in, ska det bli kvar ett 

helt finger i nederkanten på materialet som ska fräsas 

(Figur 33). Hela profilen på frässtålet ska skära i 

materialet (Nagyszalanczy 2009).  

 

För att få ett stabilt och säkert fräsmoment bör en släde, 

ett geringsanhåll eller en mall. Denna ska vara vriden 

45° (Figur 34). När den andra passbiten fräses, vänds i 

normala fall materialet upp och ner för att få en bra 

passning, utan att frässtålet behöver ställas om. Det 

behöver man inte göra vid fräsning i en gering. Eftersom  

samma vinkel på anhållet används, kommer en av 

trädelarna vändas vid limning. Bitarna ska efter fräsning 

passa tätt ihop. 

 

Ändarna på fingerskarvarna kommer att överlappa 

varandra (Figur 35), vilket också blir märkbart i 

innerhörnet (Figur 36). Det betyder att man måste 

räkna med att ta ut materialet efter detta, för att sedan 

fräsa bort överskottet vid geringens yttersida. 

Sammanfogningen kommer att synas på båda sidor av 

kurvan, när den är färdigbearbetad (se 2.2.2 Mallar).  

        

  

Figur 33. Delen bör fräsas så att det blir 

ett helt finger längst ner. (Axminister 

Tool Centre Ltd 2015) 

Figur 34. Ämnet fräses i 45° mot 

fräsbordets anhåll. Här i en mall.  

(Egen bild) 

Figur 36. Skarvarna på insidan sluter 

inte helt tätt. (Egen bild) 

Figur 35. Skarvarna på ytterhörnet 

kommer att överlappa varandra.  

(Egen bild) 
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3.1.4 Gering med förstärkning 

Geringsfogar som i detta fall går snett över brädans bredd, blir 

svaga eftersom limytan består av ändträ. Gerade fogar behöver 

därför förstärkas. Även om limytorna är bra glider de lätt ur 

läge vid limning när de pressas ihop med spännverktygen. 

Detta kan undvikas med hjälp av lösa fjädrar eller andra 

mekaniska hinder i kombination med speciella 

hopspänningsmetoder (Noll 2004).  

 

Vid gering med maskinverktyg drar eller skjuter den extra stora 

kraften träet så att det kan halka ur läge vid arbetet. 

Nedhållare, stoppar på geringsanhållet och sandpapper 

minskar risken att ämnet ska hamna i fel läge (Noll 2004).  

 

Förstärkning i gerade skarvar är antingen tillverkade som en del av fogens helhet eller förstärker fogen 

när den limmats ihop. Lösa fjädrar eller sammanfogningar som ger långfibriga limytor är vanliga 

inbyggda förstärkningar (Figur 38) (Noll 2004).  

 

Det finns flera varianter på denna fog, där sammansättningen kan döljas, endast synas på insidan, eller 

en osynlig tapp med tapphål (gerad slitsfog) (Frid 1979). 

Uttryck 

Ett gerat hörn bibehåller en enhetlig ådring runt hela formen, där de möts i mitten. Om delarna kan tas 

ur samma ämne syns skarven mindre. Om man vill ha fogarna mer dekorativa kan ett kontrasterande 

träslag användas. 

 

  

Fördelar 

- Stark fog, speciellt vid flera förstärkningar 

- Enkel att tillverka 

- Lite materialspill 
 

Nackdelar 

- Synliga skarvar 

- Fiberriktningen följer inte kurvan 

Figur 37. Geringsfog med förstärkning (Egen bild) 

Figur 38. Geringsfog med förstärkt 

fjäder. (Frid, 1979, s 159) 
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Arbetsgång 

Man börjar med att utgå från två ämnen som sågas i 45°. 

De gerade ändträytorna kan limmas genom att trycket 

sätts tvärsöver fogen. Detta kan göras med två klossar 

som har en 45° utsågning (Figur 39). I bakkant av fogen 

kan en kloss med ett 90° hörn sättas, för att vara säker 

att ämnet limmas i rätt vinkel. Eftersom limning sker 

ändträ mot ändträ blir fogen inte stark förens en 

förstärkning tillkommer. Därför kan geringen i princip 

stumlimmas. Om man ändå vill ha kontroll på 

limningen kan mallar och tvingar användas. 

       

Delen spänns sedan fast i en mall (Figur 40), alternativt 

i en släde som kan riktas i 45°, om det finns tillgång till 

en sådan. (Notering: Detta moment kan även göras i en 

bordssåg, där fogen ställs på högkant i en mall (Frid 

1979)). Detta moment känns däremot lite mer riskfyllt.  

 

Ett snitt fräses på lagom avstånd från nederkanten. 

Ämnet vänds sedan för att få samma avstånd på spåret. 

Uppdelningen på spåren kan ske efter tycke och smak, 

så länge mittendelen är tjock nog att inte brytas. För att 

komma tillräckligt långt in med frässtålet kan en del av 

hörnet sågas av tvärsöver fogen (Figur 41). Eftersom 

hörnet sedan ska rundas av får man vara noga med att 

inte såga bort för mycket material.  

 

När väl fräsningsmomentet är klart, passas smala 

träämnen in i spåren. Fiberriktningen på dessa ämnen 

ska ligga rakt över fogen. Bitarna limmas i med tryck 

både horisontellt och vertikalt för att få en tät fog (Figur 

42).  

 

De utstickande ändarna sågas av i t ex en bandsåg och 

insidan och utsidan av kurvan formas i en fräsmall (se 

2.2.2 Mallar). 

 

 

  

Figur 39. Ett gerat hörn kan limmas på 

rätt plats med stödklossar. (Egen bild) 

Figur 40. Spåren fräses i bordsfräsen. 

För att komma ända in sågades en del av 

hörnet bort. (Egen bild) 

Figur 41. Spåren färdigfrästa.  

(Egen bild) 

Figur 42. Limmas med tryck både 

vertikalt och horisontellt. (Egen bild) 
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3.1.5 Lötning 

 

Lötning är en traditionell teknik som kan användas om man t ex som i detta fall vill tillverka en kurva 

eller en hel cirkel (Figur 44). Tekniken består i att sammanfoga träsegment i flera lager. En lötad kurva 

består av både ligg- och tvärskarvar som har olika egenskaper vid 

limning. Längsgående fibrer bildar en stark fog, medan ändträ som 

limmas med andra träytor har dåligt styrka. För att kurvan därför 

ska bli tillräckligt stark bör den bestå av åtminstone två lager 

limmade segment, även om tre eller fler är det mest hållbara. Ett 

enda lager är inte tillräckligt starkt, även om någon sorts 

sammansättning används i ändarna för att foga samman de 

individuella segmenten. Skarvarna som bildas mellan de olika 

lagrena ska dessutom överlappa varandra. Trä spricker lättare längs 

fibrerna än tvärs, vilket innebär att träets fiberriktning ska följa 

bågens form för att bilda en stark konstruktion. När kurvans form 

tas ut, kan korta tvärfiber i över- och underkant inte helt undvikas, 

men bör minimeras (Kirkpatrick 1995).  

Uttryck 

En lötad kurva får många skarvar på alla sidor som överlappar varandra. 

 

Fördelar 

- Stark fog 

- Inga speciella mallar 

- Inga speciella verktyg 
 

Nackdelar 

- Tidskrävande 

- Mycket materialspill 

- Många synliga skarvar 

 

  

Figur 43. Lötad kurva (Egen bild) 

Figur 44. Lötning är en bra metod 

för att göra t ex cirklar.  

(Egen bild) 
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Arbetsgång  

Jag valde att limma fem skikt för min kurva (Figur 45). Om 

samma dimension på bitarna används är det enklare att 

hålla reda på alla delar. Långa lister i olika längd kapas upp 

med vinkel. Alla ämnen tas ut i övermått. På det sättet kan 

lagrena justeras lite om något inte skulle stämma helt, och 

man kan vara säker på att få ut kurvans form.  

 

De olika skikten stumlimmas ihop var för sig. För att sedan 

underlätta vid limning av alla segment kan en enkel limmall 

användas(Figur 46). Den består av en bottenplatta där några 

styrplugg fästs på båda sidor av kurvan. Ovanpå tvingas en 

annan platta fast, för att få ett jämnare tryck (Figur 47). Här 

kan man kontrollera så att de olika lagrena inte glider för 

mycket i för hållande till varandra, vilket underlättar senare 

vid fräsning av rundning.  

 

Kurvan fräses i mall mot frässtål (se 2.2.2 Mallar).        

      

  

Figur 45. 5 lager läggs omlott.  

(Egen bild) 

Figur 46. Limningsmall för att 

kontrollera att delarna inte glider.  

(Egen bild) 

Figur 47. Lagren limmas med tryck 

uppifrån. (Egen bild) 

Figur 48. Lötningen limmad. (Egen bild) 
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3.1.6 Spårning 

En användbar metod när det kommer till att skapa en kurva i trä är spårning. Det går ut på att skapa en 

serie närliggande sågsnitt i trämaterialet. Kvar blir ett tunt ytterlager som tillåter materialet att böjas 

med snitten mot den konkava sidan. Spåren sågas rakt över fiberriktningen. Djupet på sågsnitten och 

avståndet mellan dem är viktiga faktorer för att lyckas. Dessa är så klart varierbara och beror dels på 

materialets tjocklek, men också på vilken kurvradie som vill uppnås (DeCristoforo 1989).  Att hitta djupet 

på sågsnitten är en balansgång. Det är viktigt att inte göra dem för djupa, men inte heller för grunda då 

träet i båda fallen riskerar att brytas. Materialet behöver snittas så att de kvarvarande fibrerna böjer sig 

fritt (Schleining 2002). 

 

Spåren brukar arrangeras så att de är i närheten att sluta tätt på den konkava sidan när materialet är 

fullböjt. För att lyckas med en så slät utsida av kurvan som möjligt, bör inte spåren placeras för brett 

emellan. Ofta används tunnare klingor. Resultatet blir ett trämaterial som, trots en viss försiktighet i 

hanteringen, går att böja utan annan behandling. Om man är i behov av en fristående kurva (som inte ska 

fästas mot en annan yta), kan detta göras genom att limma ett ytfaner på den konkava sidan under själva 

böjningsmomentet (Stevens, Turner 2008). 

Uttryck 

Även om styrkan på det böjda materialet försvagas genom hålbilden, så är utsidan ändå välbevarad. Detta 

gör att kurvan läses som en sammanhållen bit. Hålbilden blir en estetisk detalj som går att experimentera 

med. Denna går att dölja om det används i t ex ett skivmaterial med faner. 

 

 

  

Fördelar 

- Lite materialspill 

- Går snabbt att få fram en kurva  

- Spåren kan bli intressanta som detalj 

 

Nackdelar 

- Svårt att räkna ut en exakt radie 

- Mycket svag om den inte förstärks, bör 

undvikas till bärande delar 

- Kräver prövning och en del uträkning 

- Svårt att få en helt slät utsida och insida 
- Liten limyta, om hålen inte fylls ut med 

något, alternativt att ett faner limmas på 

Figur 49. Spårad kurva (Egen bild) 
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Arbetsgång  

För att få spåren placerade med lika avstånd från 

varandra är det en fördel att använda sig av en mall vid 

sågningen. Den mall jag använde mig av i 

undersökningen bestod av en skiva som fästes med 

tvingar parallellt mot justersågens anhåll. I denna skiva 

sågas ett snitt, där en trälist med samma tjocklek som 

snittet fästs. Bredvid denna ställs avståndet till klingan 

för nästa snitt in. Första snittet i materialet görs på 

lämpligt avstånd från dess kant, utan mall. Följande 

snitt görs genom att sätta spåret i trälisten och på detta 

sätt förflytta materialet vartefter tills tillfredsställande 

antal är uppnått (Figur 50). Spårningen kan utföras med 

hjälp av en justersåg, men det går även att fräsa ut 

spåren med t ex en överhandsfräs.  

 

Ju tätare avståndet mellan snitten läggs, desto mindre 

blir radien på kurvan (Figur 51).  

 

När spårningen är klar, böjs materialet sakta och 

försiktigt tills kurvans radie är uppnådd. Det kan bli 

nödvändigt att fukta materialet något med varmt vatten 

för att hjälpa till i böjningsprocessen, speciellt vid 

mindre radier. I mina försök böjde jag mot en mall 

bestående av en hane och en hona (Figur 52), men det 

går också att endast använda hanen. Det gäller att vara 

försiktig innan kurvan stabiliserats med ett faner. 

Materialet är känsligt och bryts lätt (Figur 54). 

 

Om det spårade materialet böjs åt andra hållet, dvs med 

sågsnitten pekande mot den konvexa sidan, blir kurvan 

betydligt svagare och detta bör därför undvikas. När de 

böjs inåt stödjer det kvarvarande materialet upp 

varandra och ger även något att limma mot. Rent 

estetiskt kan det också ifrågasättas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 50. Spåren sågas med jämna 

mellanrum m h a en trälist fäst mot 

anhållet. (Egen bild) 

Figur 52. Kurvan limmas med ett faner 

på utsidan, respektive insidan av kurvan. 

(Egen bild) 

Figur 54. Materialet är känsligt och 

bryts lätt på utsidan. (Egen bild) 

Figur 51. Tätare sågsnitt ger mindre 

radie. (Egen bild) 

Figur 53. Olika tester av 

spårningsmetoden. (Egen bild) 
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3.1.7 Uttunning av material 

Med denna teknik, reduceras trämaterialets tjocklek 

över hela den del som ska böjas. Det betyder att man 

skapar ett ”faner” som är integrerat i träbiten. Här kan 

till exempel en överhandsfräs  användas för att fräsa 

bort material. Det går också att ta bort material med 

bandsågen, eller justersågen. Metoden gör att man 

kan få väldigt skarpa kurvor, men eftersom den 

uttunnade delen inte kommer ha styrka eller styvhet, 

bör kurvan stödjas upp med hörnklossar i någon form 

(Figur 55, Figur 56). Uttunnade delar där fibrerna 

löper längs med kommer vara starkare än de som 

löper tvärs över delen (DeCristoforo 1989). Detta är en 

grundregel när det gäller trä, men kan vara värt att 

tänka på vid användning av t ex plywood.  

Uttryck 

Detaljen får en slät utsida där fibrerna följer kurvan. Insidan får en urholkning och beroende på hur 

hörnklossen utformas kan denna bli en fin detalj. Urholkningens sidor kan också formas.  

 

Fördelar 

- Snabbt att få till en kurva 

- Enkel att göra 

- Kräver inga specialverktyg 
 

Nackdelar 

- ”Ytfaneret” blir svag och bör därför inte 

användas i en bärande konstruktion 

- Måste förstärkas för att hålla formen och 

hållbarheten 

 

  

Figur 55. Uttunnat material med hörnkloss (Egen bild) 

Figur 56. Alternativ placering av kloss.  

(Egen bild) 
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Arbetsgång  

Trämaterialet hyvlas till sin rätta bredd och tjocklek.  

Den formas sedan med hjälp av en handöverfräs. I detta 

fall sitter fräsen fast i ett bord. Jag använde mig av en 

mall för att fräsa, men det går också att sätta stoppbitar 

och fräsa mot anhåll. Med ett kullagerstål följer man 

mallen och får exakt det hål man vill ha (Figur 57). Kvar 

blir ett tunt lager trä.  

 

Det är viktigt att urtaget fräses tillräckligt brett. Helst 

ska det gå förbi kurvan, då risken att det tunna 

materialet bryts vid böjning blir mindre.  

 

För att minska risken för brott där det utfrästa ”faneret” 

övergår i den massiva delen, bör en radie fräsas. Radien 

på Övergången kan göras större än i mitt exempel för att 

ytterligare gardera sig.  

 

För att stabilisera kurvan behövs någon form av 

hörnkloss fästas i detaljen.  I detta fall limmades två 

tunna hörnbitar som sedan formades efter kurvans 

utsida (Figur 59, Figur 60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 57. Material fräses bort.  

(Egen bild) 

Figur 58. Ämnets utseende när material 

är borttaget. (Egen bild) 

Figur 59. Kurvan stabiliseras med 

hörnbitar. (Egen bild) 

Figur 60. Hörnen formade efter kurvan. 

(Egen bild) 
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3.2 Skivmaterial 

3.2.1 Lamell med massivt hörn 

Denna typ av kurva består av ett skivmaterial, t ex som i detta fall en lamellskiva, och ett massivt hörn 

som bearbetas till sin form. Det finns olika sätt att bearbeta detta rundade hörn på. Ett sätt är att fräsa 

hörnet i längdriktningen, med ett frässtål av samma form. På detta sätt bearbetas ämnet med ett 

skärande snitt, och ytan blir slät. Ett annat sätt, är att bearbeta fram formen i en bordssåg. Ytan blir här 

inte lika slät, men finns inte tillgång till frässtål, är det ett alternativ.  

 

”Coving” är en teknik som görs på bordsågen, genom att arbetsstycket matas tvärsöver sågbladet. 

Processen tar tid, eftersom den svängda formen uppnås genom att ämnet förs över klingan ett flertal 

gånger. Mer än 1-2 mm av materialet bör inte tas bort i taget. Eftersom denna metod innebär att material 

egentligen skrapas bort med en vanlig klinga, kan det hända att sågbladet vill skära om mer tas bort. Det 

kan göra att biten slår tillbaka (DeCristoforo 1989). Principen för att få rätt radie på kurvan är att ställa in 

anhållet i vinkel. För att få en 

cirkulär kurva ställs klingan 

rakt och vid en elliptisk form 

ställs den med vinkel (Figur 

62).  

Uttryck 

Ytan får två skarvar. Hur 

framträdande dessa blir beror 

på hur man passar skivan mot 

det massiva trämaterialet.  

Fördelar med metoden 

- Enkel verktygsuppsättning  

- Enkelt att göra långa längder 

Nackdelar med metoden 

- Tidskrävande 

- Vid användning av klinga för formning av 

kurvan tar det lång tid och kan påfresta 

verktyget 

- Ytan blir skrapad och måste 

finbearbetas/putsas efteråt 
 

Figur 61. Lamell med massivt hörn (Egen bild) 

Figur 62. Principen för ”Coving”-tekniken. (Klausz III 1993, ss 83-84) 
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Arbetsgång  

Man börjar här med att ta ut en bit på längden av 

plankan. För att få ut en hörnbit som ska passa med 

lamellskivan i 90 grader, behöver man vara noggrann i 

sina mätningar. Blir hörnbiten för bred eller smal blir 

det omöjligt att göra den kurva man tänkt. 

 

En fasning av hörnen sker antingen genom att fräsa mot 

en kutter, vilket jag gjorde, eller klyva i en bordssåg. 

Eftersom denna fasning kommer att bli skarven, ville 

jag få ett fint snitt. Mitt val av sammanfogning; not och 

fjäder, krävde att det frästes ett spår i mitten längs med 

fasningen (Figur 63). 

 

För att forma innerkurvan, används bordssågen. Detta 

uppnås genom att föra materialet tvärsöver klingan mot 

ett vinklat anhåll (Figur 64). För att få rätt inställning, 

kan man ta hjälp av ett parallellogram (Figur 65). Det 

krävs några försök att dels få rätt kurva, men också att 

få kurvan i mitten av materialet. Man sågar grunda snitt 

och höjer försiktigt klingan någon millimeter varje 

gång.  

 

 

 

Överblivet material på det som blir utsidan på kurvan 

sågas bort i bandsågen. Hörnet kan nu limmas mot 

skivmaterialet.  

 

Insidan putsas jämn och fin (Figur 66), och yttersidan 

formas med t ex hyvel. Finns passande profil på ett 

frässtål så är det ett effektivare alternativ för att skapa 

det rundade hörnet. 

 

 

 

Figur 63. Notspår fräses. (Egen bild) 

Figur 64. Insidan sågas med den s k 

”coving” tekniken. (Egen bild) 

Figur 66. Insidan putsas med kloss. 

(Egen bild) 

Figur 65. Beskrivning över inställning vid "coving". (Sabol 2004, ss 69-70) 
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3.2.2 Lamell 

Denna metod går ut på att tillverka ett böjt fanerat 

skivmaterial. Tankesättet vid tillverkningen av en böjd 

lamellskiva är detsamma som vid en plan skiva. Skivan 

är uppbyggd med två rader lamellstavar. Emellan dessa 

ligger ett spärrfaner tvärsöver fiberriktningen. På ovan- 

respektive undersidan limmas ett lager spärrfaner till 

och ett ytfaner i samma riktning som stavarna längst ut 

(Figur 68). Fördelen med att dela upp skivan i två 

lamellager är att springorna mellan stavarna blir mindre 

märkbara och den fanerade ytan slätare. Varje lamellstav 

behöver då inte fasa av. 

Uttryck 

Kurvan får en slät utsida och insida. Det är möjligt att mönsterpassa faneren och uttrycket beror på hur 

de väljs. Lamellstavarna döljs oftast.   

 

 

Fördelar 

- Stark skiva 

- Utsidan får inga skarvar och går att 

mönsterpassa. 

 

 

Nackdelar 

- Komplicerad kurva att tillverka med alla 

stavar och faner 

- Tar lång tid att tillverka 

- Mycket spill  

- Finns risk för att utsidan inte känns helt 

slät p g a mellanrummen som bildas 

mellan stavarna. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 67. Lamellskiva (Egen bild) 

Figur 68. Lamellskivans uppbyggnad.  

(Egen bild) 
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Arbetsgång  

Lamellstavar hyvlas och klys upp i rätt dimensioner. 

Dessa sorteras sedan ut och tejpas ihop i ändarna. Det 

är en del svårigheter med att hålla samman dessa runt 

formen. Det ena sättet jag själv testade var att lägga ut 

dem på mallen med två stoppklossar (fästa på mallen), 

och sedan tejpa ihop. Ett annat sätt, som enligt (Frid 

1981) fungerar, är att borra ett hål i varje stav och fästa 

ett snöre eller vajer i båda ändar på lamellskivan. 

Detta för att kunna hålla ihop den innan och under 

limning (Figur 69). 

 

Faneren tas ut i rätt längd och bredd. Tre spärrfaner 

med fiberriktningen tvärsöver stavarna och två ytfaner 

längs med. Var noga med att markera mitten på varje 

stycke. Det underlättar vid limning, när det finns en risk 

för att lagren glider. 

 

Eftersom inte vanligt vitlim härdar i vakuum, användes 

poluyretanlim. Det går att dela upp limningen om man 

upplever att det blir många lager att hålla reda på. I mitt 

fall limmades det understa lamellagret med två 

spärrfaner. När det torkat limmades resterande lager 

(Figur 70). Om man inte limmar alla lager längst ner 

måste dessa lager täckas upp med ett likadant faner för 

att det ska bli samma kurva. Skivan går utmärkt att 

limma i vakuumsäck och då behöver endast en konvex 

mall tillverkas(Figur 71).  

 

När limningen fått torka (Figur 72) bearbetas delen i 

justersågen (Figur 73) och ytorna putsas.  

    

    

 

  

Figur 70. Lamellstavar, ytfaner och 

spärrfaner limmas i olika etapper.  

(Egen bild) 

Figur 71. Lamellen limmas i 

vakuumsäcken. (Egen bild) 

Figur 72. Skivan färdiglimmad och 

ligger ovanpå mallen. (Egen bild) 

Figur 73. Skivan rensågad. (Egen bild) 

Figur 69. Ett snöre i varje ände hjälper till 

att hålla lamellstavarna på plats när 

skivan läggs på mallen. (Frid 1981, s 146) 
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3.2.3 Plywooduttunning med massivt hörn 

Detta är en annan metod, som en variant på föregående metod, där man ur plywood, eller massivt trä kan 

skapa en snäv kurva. Man använder sig av ett massivt träblock och ett material som i princip består av ett 

enda brett spår. Metoden går helt enkelt ut på att ta bort material, i den del som ska böjas. Det bortfrästa 

området måste vara brett nog för att dess ändar inte ska hamna i kurvan. Djupet på spåret bör vara 

sådant att det kvarvarande materialet består av mer än två lager (vid användning av plywood ca 3 mm), i 

den konvexa delen av kurvan. Kvar blir en tunn utsida som förstärks med ett radieformat träblock 

(Stevens & Turner 2008). 

Uttryck 

Fogen får en slät yta på den konvexa sidan. Kurvan blir väldigt markerad och utstickande då 

massivträdelen möter plywoodens randiga struktur. Insidan får två synliga skarvar. 

 

Fördelar 

- Snabb att tillverka 

- Sammanhängade, slät yta utvändigt 

- Stark fog 

 

Nackdelar 

- Hörnblocket kräver en del arbete och 

precision för att passa in i hålrummet 

- Hörnblocket kan fastna i limningen och 

bryta ämnet 
 

 

  

Figur 74. Plywood med massivt hörn (Egen bild) 
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Arbetsgång  

Metoden går ut på att ta bort material. Det går att göra 

på flera olika sätt, men jag valde att använda 

justersågen. Genom att gå tvärsöver klingan flera gånger 

tas material enkelt bort. Det är viktigt att ha stopp 

(anhåll) på båda sidor för att få en jämn kant och inte 

råka ta för mycket (Figur 75). Man behöver också tänka 

på att inte ta bort för mycket material åt gången, utan 

höja klingan vartefter. Eftersom materialet över urtaget 

till sist blir väldigt tunt, vill biten gärna bukta, eller vrida 

sig under sågmomentet. För att motverka detta 

placerade jag en tjockare träbit över hela längden, som 

kunde pressa ner biten rakt mot underlaget (Figur 76). 

 

Om många träämnen ska bearbetas, bör man överväga 

att använda överhandsfräs eller liknade verktyg, 

eftersom detta moment dels sliter på klingan, men även 

är tidskrävande för att få ett spår.  

 

Träblocket som ska sitta i kurvan, tas ut så att 

fiberriktningen går tvärsöver kurvan. Kanterna som från 

en rektangulär bit fasas i 45° på justersågen. Överblivet 

material bandsågas bort. Därefter kan ytterkurvan 

bearbetas med ett frässtål i en mall (Figur 77). 

Alternativet är att putsa fram formen i t ex en 

vertikalbandsputs. Utsidan på träblocket måste ha 

samma längd som insidan på det uttunnade materialet i 

plywooden (Figur 78). De måste passa perfekt, så det 

lönar sig att ta sig tid att vara noggrann. Antingen blir 

mittbiten glapp, limfogarna inte täta eller så blir kurvan 

överböjd.   

 

Träblocket limmas sedan in i hålrummet i plywooden 

(Figur 79). Biten fastnar lätt i kanterna och man måste 

vara försiktig så att fibrerna inte bryts i det tunna 

yttermaterialet. Vill man ha en innerradie kan den 

bearbetas antingen innan eller efter limning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 75. Borttagning av material sker 

genom att föra ämnet över klingan mot 

ett stopp. (Egen bild) 

Figur 76. En tjockare träbit över ämnet 

förhindrar att den sviktar vid sågning. 

(Egen bild) 

Figur 77. En mall för att fräsa hörndelen. 

(Egen bild) 

Figur 79. Hörnet limmas in i plywooden. 

(Egen bild) 

Figur 78. Träblocket ska passa perfekt i 

plywooden. (Egen bild) 
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3.3 Böjning 

3.3.1 Instickslimning 

Metoden går ut på att göra längsgående 

sågsnitt med ett visst intervall i en massiv 

trädel, där delen ska böjas. Sågsnitten ska vara 

placerade så att kvarvarande material har en 

sådan tjocklek att det inte bryts under själva 

böjningsmomentet. För att undvika en orimlig 

försvagning av sektionerna, bör snitten sågas 

med varierande längd in i massivbiten så att 

ändarna på fanerinsticken blir förskjutna. 

Limpåstrukna fanerbitar med samma tjocklek 

som sågsnittet sticks sedan in och böjs under 

press runt en konvex mall (Figur 81) (Stevens, 

Turner 2008). 

Uttryck 

Den instickslimmade delen får ett randigt 

utseende på båda sidor, medan ovandelen 

respektive underdelen blir helt slät. De 

instuckna faneren fungerar delvis som en 

detalj och där de slutar blir träet helt slätt.  

 

Fördelar 

- Behöver ej skiktlimma en hel bit 

- Relativt lite materialspill 

 

Nackdelar 

- Behöver ta hänsyn till springback 

- Instuckna ämnet måste passa i tjockleken 

på springan 

- Skarpa bandsågsblad, alternativt 

specialverktyg för att tillverka fina spår 

- Kan bli en del limspill vid limning 
 

 

 

 

Figur 80. Instickslimmad kurva (Egen bild) 

Figur 81. Illustration över instickslimning.  

(Stevens & Turner, 2008, s 54) 
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Arbetsgång  

I den egna undersökningen av metoden användes 

bandsågen för att få tillfredsställande längd på snitten i 

den massiva trädelen. En rekommendation är att under 

processen ha välslipade sågblad för att få en fin yta på 

snittet. Enligt de egna testerna så kunde även en liten 

skillnad i matningshastighet märkas, där en 

långsammare hastighet ger finare snitt. Det är också en 

fördel om sågbladet ger ett sågsnitt av samma bredd 

som insticksfaneret (1,5 mm i detta fall). För att 

sågsnittens ändar inte ska tangera, fästs en vinklad 

stoppbit en bit bakom bandsågsbladet på 

bandsågsbordet (Figur 82). Olika tjocka träbitar kan 

användas som mallar för att ställa in sågsnittets 

breddposition (Figur 83).   

 

Eftersom ”träläpparna” har en tendens att röra på sig 

efter utsågat material, är det bra att sticka in faner i 

sågsnitten som stöd vartefter (Figur 84). 

 

Faneren bestryks med lim på båda sidor och skjuts in i 

de utsågade spåren. Biten läggs i mallen och pressas 

ihop med tvingar (Figur 85).   

 

Två olika sågsnittsantal testades, varvid de bitar med 

tjockare trä var betydligt svårare och trögare att böja för 

hand. Böjningen underlättades lite genom att fukta träbiten 

och faneren något innan limning. Delarna får inte fuktas för 

mycket dock, då limmets fästförmåga försämras. Dessutom 

gick det också bra att förböja materialet. Problemet där 

uppstod dock vid limning då det var svårare att skjuta ner 

faneren i spåren på den massiva böjda biten.    

  

Figur 82. Tunna spår sågas i bandsågen 

med stopp bakom sågbladet. (Egen bild) 

Figur 83. Olika distanser används för att 

ställa in sågbladets avstånd från 

anhållet. (Egen bild) 

Figur 84. Instuckna faner i spåren 

förhindrar att träet vill vika sig inåt. 

(Egen bild) 

Figur 85. Insticken limmas i mall.  

(Egen bild) 
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3.3.2 Skiktlimning 

Skiktlimning innebär att ett kraftigt böjt föremål  kan tillverkas av tunna massiva skikt eller faner som 

limmas ihop runt en mall. Alla skikt ligger med fiberriktningen åt samma håll. Tjockleken på 

fanerskikten beror på vilken minsta kurvradie som det använda träslaget klarar utan att brytas, men som 

en generell regel bör tjockleken på varje skikt inte överstiga 3 mm (Stevens & Turner 2008). Tunnare 

skikt och fler lager orsakar mindre påfrestning på limytorna, orsakar mindre springback och bildar en 

starkare konstruktion (Schleining 2002). Ju tunnare fanerskikt, desto skarpare kan radien på kurvan 

också vara (Frid 1981). (Stevens & Turner 2008) menar att både hårda och mjuka träslag kan användas, 

och att det mer är en fråga om i vilket sammanhang man vill använda den skiktlimmade detaljen, som 

avgör bästa träslag. (Schleining 2002) påpekar att vanligt vitlim bör undvikas i 

skiktlimningssammanhang, då det är ett flexibelt lim och den limmade detaljen kan räta ut sig över tid.  

För att undvika detta bör ett lim som blir hårt vid härdning användas.   

Uttryck 

Den böjda detaljen får en slät utsida där fibrerna följer kurvan. På sidan syns limskarvar, även om 

fibrerna följer kurvan. Om faner ur samma bunt används kommer färgskillnaden bli liten och 

limskarvarna inte lika tydliga. 

 

Fördelar 

- Stark fog, p g a limytorna  

- Fibrerna följer kurvan = inga korta fibrer 

- Tjocka, skarpa kurvor kan skapas av tunna 

faner från nästan vilket träslag som helst 

(Stevens & Turner 2008) 

- Vid rätt använt material, metod, och lim 

har detaljen liten eller ingen tendens att 

röra sig eller bli ostabil (Schleining 2002) 

- Vid användning av faner (inte egensågat) 

blir det väldigt lite spill 

- Material som inte är helt felfritt (inom 

rimliga gränser) kan användas (Stevens & 

Turner 2008) 

- Mönsterpassning är möjlig med faner 
 

Nackdelar 

- Beroende av ett hårt, oflexibelt lim, som 

kan vara hälsoskadligt 

- Kostsamt eftersom både förarbetet och 

formpressningsprocessen tar tid  

- Limskarvar som syns. Blir mer eller 

mindre framträdande beroende på limtyp 

och träslag 

- Måste bearbetas efteråt och vissa limtyper 

kan slita mycket på verktygen. 

- Risk för springback 

 

Figur 86. Skiktlimmad kurva (Egen bild) 
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Arbetsgång 

Fanerlängder tas ut i övermått, både på längden och 

bredden. Vill man ha ett mer homogent utseende på 

detaljen är det en fördel att ta faneren från samma bunt. 

Eftersom de också är tagna ur samma stock beter de sig 

också likadant vid fuktskillnader. För att testa om 

faneren har tillfredsställande tjocklek för kurvan kan ett 

faner torrböjas runt innerkurvan. 

 

Dessa faner påstrykes med lim. För att minimera 

springback är det en fördel att använda ett lim som blir 

hårdare än vanligt vitlim. I detta fall användes 

Polyuretanlim (Figur 87). Det kräver längre torktid i 

rumstemperatur, men i gengäld har det längre 

öppningstid, vilket gör att man har mer tid på sig att 

utföra och justera limningen. I mitt fall användes en 

roller för att stryka på limmet, men det går också 

attanvända en skrapa eller liknande. Eftersom det är 

många delar som ska limmas bör det gå snabbt att 

påföra limmet. Observera att det kan bli en del limspill 

och att man bör täcka arbetsytor och golv.  

 

Faneren trycks sedan ihop i mallen konstruerad enligt 

hane/hona-principen (Figur 88). Den bör täckas med 

plast eller plasttejp för att den limmade delen inte ska 

fastna i mallen.  

 

Man bör utgå från att sätta en tving i mitten av kurvan 

och arbeta sig utåt. Principen är att tvinga ut limmet åt 

ändarna, och inte in mot mitten av kurvan. Detta 

minskar risken för att det ska bli bubblor mellan 

faneren och att fogen blit otät (Schleining 2010).  

 

För att få ner alla faner ordentligt bör mallen läggas mot 

en plan yta. I mitt fall fästes hondelen i ett bord, 

medans den andra var rörlig under själva 

limningsmomentet. Det går att sätta en tunn tejp runt 

faneren på några ställen för att hålla ihop dem under 

limningen, och sedan också sätta en vertikal tving på 

något ställe. Faneren glider väldigt lätt åt olika håll.  

 

Låt limningen sitta tills den är torr och bearbeta den 

sedan som vanligt.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 87. Polyuretanlim användes för att 

limma fanerskikten. (Egen bild) 

Figur 88. Fanerskikten limmas ihop i en 

mall. (Egen bild) 

Figur 89. Närbild på de limmade 

faneren. (Egen bild) 
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3.3.3 Basning 

Ett vanligt sätt att böja massivträ på är att tillföra värme och fukt genom ångning så att det blir mjukt. 

Metoden kallas basning. För att göra detta brukar man använda sig av en s k basningstrumma. Detta är 

helt enkelt en isolerad trumma eller låda, med plats för trädelarna, i vilken vattenånga leds in. När träet 

ångas blir det plastiskt (cellerna mjuknar) och därför komprimerbart (lättare att trycka ihop) (Stevens & 

Turner 2008).  

 

Det är många faktorer som är avgörande för att en basning ska lyckas. Ämnet som ska böjas bör inte ha 

för hög fuktkvot, men inte heller vara för torrt. De flesta träslag verkar böjas bäst vid en fuktkvot på 20 

till 30 procent. Rätt fuktkvot är speciellt viktigt vid böjning av små radier. Under 10% kan det vara 

omöjligt för en sådan kurva. Torkat virke (6-8%) kan inte heller få tillbaka sin ursprungliga flexibilitet 

genom att återfukta det (Veritas Tools Inc. 2011).  

 

Trä fungerar bäst för böjning när det hettats upp rakt igenom till 100 grader och, vilket motsvarar 

ungefär 60 min per tum (25 mm) (Stevens & Turner 2008)(Veritas Tools Inc. 2011). Trä med 30% 

fuktkvot behöver lite mindre tid och trä med 15% lite längre (Veritas Tools Inc. 2011). Ett träämne som 

ska basas och böjas bör vara felfritt från kvistar och det är viktigt att det är rakvuxet. Speciellt gäller detta 

vid skarpa kurvor. Innan träämnet böjs bör den också ha en slät, bearbetad yta (Stevens & Turner 2008).  

 

Svenska träslag med bra böjningsegenskaper genom basning är alm, ask, bok och ek (Scott m.fl. 1990) 

Uttryck 

En slät yta utan limskarvar, där träfibrerna följer kurvan.  

 

Fördelar 

- Fibrerna följer formen = inga korta fibrer  

- Slipper limskarvar  

- Själva böjningsprocessen är snabb 

- Resulterar i relativt lite materialspill 

 

Nackdelar 

- Svårt att få många exakt likadana kurvor, 

eftersom trä beter sig olika 

- Lång förberedelsetid och torktid 

- Många variabler att ta hänsyn till och svårt 

att kontrollera alla dessa på ett bra sätt för 

en lyckad böj. (Hög risk för misslyckande) 

- Över tid kan kurvan vilja röra sig 

(springback), om den inte hålls på plats.  

Figur 90. Basad kurva (Egen bild) 
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Arbetsgång  

Det första man behöver är de träämnen som ska böjas. 

Ämnet tas ut längre än slutdetaljen. Bearbeta biten i rätt 

tjocklek och bredd, med krympningsmån. Ytan ska vara 

slät.  

 

Bitarna läggs in i basningstrumman (Figur 91). 

Observera att ångan är väldigt het, så långa handskar är 

bra att ha på sig för att inte riskera brännskador.  

 

När träbiten du ska böja är färdigupphettad gäller det 

att vara snabbt med själva böjningsprocessen. Mallen 

och tvingar ska vara ordentligt förberedda (Figur 92). 

För in träbiten mellan mallen och stålbandet. Böj 

träbiten runt formen med en kontrollerad, men bestämd 

rörelse. Det gäller att inte slita i biten. Använd tvingar 

under processen. Det är bra att ha en medhjälpare som 

kan sätta tvingarna vartefter. Spänn fast biten ordentligt 

och lämna den i mallen ett tag (Figur 93).  

 

Flytta över trädelen och tvinga fast den ordentligt till en 

lite enklare torkmall där den får stå och torka. Enligt 

(Veritas Tools Inc. 2011) kan delen flyttas över efter 20-

40 minuter. Detta bör ske snabbt, då risken att spräcka 

ämnet ökar, eftersom man böjer den igen.   

 

Torktiden varierar efter tjocklek på träet och 

luftfuktighet. Den mest ideala torkningsprocessen sker 

genom att varm, torr luft blåses över ämnet. Delar med 

en initial fuktkvot på 25%, av 25 mm tjocklek , kan torka 

på så lite som 96 h till 8% (Veritas Tools Inc. 2011) (Frid 

1981). Det är viktigt att inte låta ämnet torka för snabbt 

då det riskerar att brytas.  

 

    

 

  

Figur 91. Basningstrumma där 

träämnena ångas. (Egen bild) 

Figur 92. Mall med stålband förberett för 

böjning. (Egen bild) 

Figur 93. Böjt träämne fastspänt i 

mallen. (Egen bild) 

Figur 94. Kurvans sträckning och 

komprimering efter böjning. (Egen bild) 
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3.3.4 Komprimerat trä 

Komprimerat trä är en relativt ny teknik för att kunna böja trädetaljer. Metoden går ut på att mjuka upp 

sågat virke genom uppvärmning (utan tillsats av kemikalier). Därefter placeras ämnet i en 

komprimeringsmaskin. Virket trycks ihop i längdriktningen och träcellerna veckar ihop sig. Efter 

komprimering blir träämnet möjligt att böja i kallt tillstånd. Även om biten har mjukats upp innan 

komprimering krävs det stor kraft för att kunna böja den. Tunnare detaljer kan böjas manuellt, men 

annars är det nödvändigt använda verktyg. När biten har böjts, måste den torka för att ”sätta” sig till den 

önskade formen och återfå sin ursprungliga styvhet (Buchter m.fl. 1993). 

 

Om virket inte böjs på en gång, får dess fuktkvot inte understiga 20%. Oböjt, komprimerat virke går att 

förvara mörkt och inplastat i upp till 6 månader, och fortfarande ha kvar sina böjningsegenskaper 

(Compwood products KFT u.å.). Innan komprimerat trä böjs kan bitarna bearbetas maskinellt. Det är en 

fördel om det finns möjlighet att bearbeta materialet tvärsöver fibrerna med specialverktyg, eftersom de 

lätt rivs upp vid normal bearbetning. Efter bearbetning kan ämnena putsas antingen före eller efter 

böjning. Efter att träet har torkat kan det bearbetas  och limmas precis som vanligt trä. (Buchter m.fl. 

1993) 

 

Träslag som är möjliga att komprimera har visats sig vara t ex ask, bok, ek, körsbär, alm, silverlönn, röd 

ek, amerikansk valnöt, medan det varit omöjligt att komprimera björk, teak och mahogny (Buchter m.fl. 

1993).  

Uttryck 

En kurva där fibrerna följer kurvan och ser ut som obehandlat trä. 

Fördelar 

- Materialet kan lagras och böjas i kallt tillstånd 

utan att det måste gå fort. 

- Kan i hög grad formas och ändras. Kan böjas i 

alla riktningar. 

- Lite spill 

- Det går att böja materialet med hjälp av enkla 

mallar och verktyg 

- Snabbt böjningsmoment 

- Fibrerna följer formen 

Nackdelar 

- Stora krav på materialets kvalitet och 

egenskaper 

- Relativt lång torktid 

- Springback 

 

 

Figur 95. Böjt komprimerat trä (Egen bild) 
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Arbetsgång 

Ämnet som är förberett för böjning levereras i en 

vakuumförpackad påse (Figur 96). Det finns ett fåtal 

företag som kan leverera komprimerat trä. I mitt fall 

använde jag mig av Compwood Products KFT, Budapest.  

 

Arbetsgången är samma som den vid basning. Det raka 

ämnet sätts i en mall med den radie man vill 

åstadkomma. Ämnet böjs med stålband för att 

minimera risken för sprickbildning. Biten fästs mellan 

mallen och stålbandet med en tving och böjningen sker 

sedan med en kontrollerad lugn rörelse. Efterhand 

tvingas träbiten fast runt mallen (Figur 97).  

 

Jag noterade att det kändes lättare att böja komprimerat 

trä än endast basat trä. Det krävdes fortfarande en del 

kraft, men materialet veckade sig mindre på insidan och 

sprack inte på utsidan (Figur 98). 

 

Det som skiljer sig mot basat trä är att materialet efter 

böjning kan torkas hårdare, utan att det spricker. En 34 

mm rundstav kan torka på 2-3 dagar i 60°C (Compwood 

products KFT u.å.). I mitt fall lät jag den torka i nästan 

en vecka i en torkmall innan jag släppte på träbiten.  

  

Figur 96. Det komprimerade träämnet 

levereras inslaget i plast. (Egen bild) 

Figur 97. Det böjda ämnet i mallen. 

(Egen bild) 

Figur 98. Närbild på kurvan i mallen. 

(Egen bild) 
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4 Avslutning 

Efter att ha prövat och kartlagt fjorton olika metoder (förutom utsågning i massivt material) för att skapa 

en kurva, och sammanställt deras olika för och nackdelar har jag kommit fram till följande 

resultatsammanställning, diskussion och reflektion. 

4.1 Resultatsammanställning 

En del av resultatet är en konkret referenssamling i form av materialprover. Jag har utgått från en massiv 

bit, där jag enbart sågat ut en kurva på 90°, med en innerradie på 45 mm. Denna tillsammans med de 14 

alternativa metoderna presenteras i en låda.  

4.1.1 Krav på funktionalitet och hållbarhet 

Då mitt arbete inte redovisar några tester eller siffror på hållbarhet kan de endast bedömmas på en 

erfarenhetsbaserad nivå. 

 

Om kurvan ska användas för bärande konstruktioner där det krävs maximal styrka lämpar sig kurvorna 

ur kategorin Böjning av material (instickslimning, skiktlimning, basning och komprimerat trä). Fibrerna 

följer kurvan och gör dem starka. Skiktlimningens många limytor bidrar också till att öka kurvans styrka 

och stabilitet. Alla dessa metoder, speciellt i metoderna basning och komprimering, har spring-back en 

inverkan på formstabiliteten. De bör stadgas upp för att behålla formen över tid. De passar därför bra i 

konstruktioner där man kan ”låsa fast dem”. Instickslimning och skiktlimning blir något stabilare p g a 

limytorna, men bör även de fästas.  

 

Skivmaterialen (Lamell, Lamell med massivt hörn och plywood med massivt hörn) blir också starka, och 

jag skulle säga att lamellskivan blir den mest stabila av dem. Användningsområdet för dessa kommer 

skilja sig från ovanstående kategori. Skivmaterialen, speciellt lamell och lamell med massivt hörn, måste 

tas ut i längder för att behålla sin styrka. Deras användningsområde blir snarare i t ex stommar, än som 

en detalj i en stol eller liknande.  

 

Inom kategorin Massiv bearbetning kan man dela upp dem i ytterligare två kategorier för utvärdering. I 

den första ingår Tappning, Slitsning, Gering med förstärkning, Fingerskarvning och Lötning. Fibrerna 

följer inte den svängda formen och borde därför bli något svagare än ovanstående metoder. De är också 

uppbyggda av skarvar. Enligt mig är den starkaste lötning, då skarvarna överlappar varandra och 

Figur 99. Referenssamling (Egen bild) 
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därigenom låser konstruktionen. Limytan på denna kurva är stor. Alla dessa metoder kan vara helt 

fristående, utan att de riskerar att vilja räta ut sig, som de böjda detaljerna kan råka ut för. 

 

I den andra uppdelningen har vi Spårning och Uttunning av material.  Där följer förvisso fibrerna den 

svängda formen och det finns inga skarvar, men de blir ändå de absolut svagaste och rekommenderas 

inte i en bärande konstruktion. Dessa metoder går ut på att man tar bort material och inte ersätter det 

med något annat. Även om man stabiliserar spårningen med faner på insidan av kurvan och den 

uttunnade delen med någon form av hörnkloss, bör den inte utsättas för någon större mekanisk stress.  

Figur 100. I figuren kategoriseras hållfastheten hos de olika kurvorna (Egen bild) 

Figur 101. Formstabiliteten hos de olika kurvorna kategoriseras. (Egen bild) 
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4.1.2 Ekonomi 

Den ekonomiska aspekten kan ibland vara den avgörande, men också den mest komplexa. I mitt resultat 

tar jag endast hänsyn till tid i verkstan och ungefärlig materialåtgång. 

 

Inom kategorin böjning av material kan konstateras att de alla har en relativt lång förarbetesprocess. 

Det ska byggas mallar och materialet ska förberedas på olika sätt. Det behövs också längre torktid för 

kurvorna att sätta sig än inom de andra kategorierna. Där har basning och komprimering den absolut 

längsta tiden, eftersom de har en högre fuktkvot vid böjningsprocessen. Instickslimningen och 

skiktlimningen är mer kostnadseffektiva på det sättet, beroende på vilket lim som används och torktiden 

på det. Med rätt utrustning går torkningsprocessen att påskynda. Däremot krävs det en investering i 

sådana maskiner och verktyg. I gengäld blir dock materialspillet relativt lågt. Träämnena som böjs i 

basning och komprimering tas ur ett enda stycke och behöver endast bearbetas till rätt dimensioner 

innan böjning. Skiktlimningen och instickslimningen har lågt materialspill vid användandet av skuret 

faner. Om man väljer att såga till eget går det dock åt en hel del extra material. Det som kompenserar i tid 

är att själva böjningsmomentet går relativt snabbt och att man därför kan tillverka många bitar på kort 

tid. Dessa kurvor får också lägre kostnad om man väljer att göra en serie, då mallar osv redan är 

förberedda.  

 

En annan faktor är risken för att misslyckas. Att basa ett stycke kräver mycket erfarenhet och det är 

många faktorer som spelar in på resultatet. Varje enskild träbit har olika brister och egenskaper. Om du 

ska böja många måste du vara beredd på att några inte kommer gå att använda. Detta måste också räknas 

med i tidsåtgången.  

 

Inom kategorin bearbetning av material skulle jag säga att lötning är den minst kostnadseffektiva. Det 

blir mycket materialspill då man sammanfogar de olika lagren och arbetstiden är lång. Resterande 

metoder har en kortare arbetstid och materialspill, där jag skulle säga att Spårning, Fingerskarvning och 

uttunning av material ligger i toppen av lägst arbetstid. Fingerskarvning behöver dock en investering i 

specialstål, medan de andra kan utföras med vanligt förekommande verktyg i en verkstad.  

 

Bland skivmaterialen är lamellskivan, den som tar längst tid att göra. Det blir många lamellstavar att ta 

ut vid tillverkningen, det krävs en mall och det är en komplicerad böjningsprocess.  

Figur 102. En uppskattning av materialspill vid enstyckstillverkning (Egen bild) 



43 
 

 

 

Figur 103. Uppskattning av tidsåtgången under hela processen från 

malltillverkning till färdigt resultat vid enstyckstillverkning (Egen bild) 

Figur 104. Uppskattning av tidsåtgången under tillverkningsprocessen från 

materialuttag till färdigt resultat, vid enstyckstillverkning (Egen bild) 
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4.1.3 Estetik 

Vill man ha en detalj där fibrerna följer kurvan bör man välja ur kategorin böjning av material. Alla 

dessa får den egenskapen. Det som skiljer dem åt är att skiktlimningen får en ”randig” utsida till följd av 

de många limskarvar p g a fanerlagren. Instickslimningen får några färre, men tydligare limskarvar då 

fanerinsticken inte följer hela detaljen. Det kan vara så att man vill åt dessa ränder som detalj. 

 

Skivmaterialen skiljer sig något åt estetiskt. I plywooduttunning med massivt hörn följer fiberriktningen 

kurvan på utsidan av kurvan. Insidan får två limskarvar om man inte väljer att limma dit ett faner.  

Lamellskiva med massivt hörn får limskarvar på både ovansida och undersida. Dessa går att förminska 

om man kan mönsterpassa den massiva delen mot faneret. Fibrerna här kommer att gå tvärsöver kurvan. 

Detta gäller också för lamellskivan, förutom att det yttersta lagret består av ett helt faner och gör 

mönsterpassning lättare och fanerlimskarvar mindre tydliga. 

 

De massivt bearbetade delarna blir alla väldigt olika. Det som dock Tappning, Slitsning, Gering med 

förstärkning, Fingerskarvning, Lötning har gemensamt är att fibrerna inte följer kurvan, utan delas upp 

av limskarvar och sammanfogningar på olika sätt.  

 

Spårning och Uttunning av material är de metoder där man tar bort material och därigenom skapar ett 

hålmönster i delen. I dessa följer också fibrerna kurvan. Dessa kan experimenteras med och kan 

användas för att förstärka en produkts estetiska uttryck. 

 

 

 

 

 

Figur 105. Beskrivning av hur fibrerna följer formen hos de olika kurvorna. 

(Egen bild) 
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4.2 Diskussion 

Att jämföra de olika metodernas för- respektive nackdelar utifrån kriterier som funktionskrav, ekonomi 

och estetik är komplicerat.  Vad är funktion, vad är ekonomi och vad är estetik i sammanhanget?  

 

Ekonomi innefattar så många olika delar. Ser man bara till sin egen produktion, eller vill man blanda in 

det pris miljön och samhället i stort får ta för att man gör vissa val? Betyder det att man tillverkar en  

detalj som ska hålla länge? Lägger man värdet istället i det estetiska? Är det att den tar kort tid att 

tillverka med låg materialåtgång? Att förberedelsetiden är kort?  

 

Det är viktigt att först och främst sätta in kurvan i ett sammanhang för att kunna välja den bästa 

metoden. Därefter bör man fundera på vilka kriterier som är viktigast. Man behöver skaffa sig erfarenhet 

av vissa metoder för att kunna göra en avvägning om de var den bästa eller inte. Det finns också en 

mängdfråga. Hur många delar ska tillverkas? I vissa fall finns det en brytpunkt där en serietillverkning 

betalar av den investering man gjort i form av specialverktyg och mallar. Vissa investeringar kan göra att 

arbetsprocessen kan skyndas på och att man där kan tjäna in tid.  

 

Estetiken kan bero på var och ens enskilda smak, vad man vill uppnå för uttryck osv. Ska träet vara 

synligt eller ska det målas? Då kanske man inte behöver väga in estetiska aspekter på metodvalet. Är det 

så att varje del ska vara den andra exakt lik, eller tillåts en liten variation?  

 

En annan viktig faktor för att resultatet ska bli det bästa, när man väl valt metod, är de fysiska faktorerna 

som kan påverka. Detta kan vara val av träslag, uttag av material, val av lim, rätt verktyg o s v.  

 

Det är alltså svårt att utse den ”bästa” metoden utan någon vetskap om sammanhanget. Det finns också 

varianter på de olika metoderna, både i form av materialval, sammanfogningsteknik och kombinationer 

av dem. Det här är frågor som inte går att besvara på rak arm, utan som man bör ställa sig vid varje 

konstruktionsval. 

 

  



46 
 

4.3 Reflektion 

Jag började mitt examensarbete med avsikten att se hur många metoder för att skapa en kurva jag kunde 

hitta och jämföra. Jag fann många fler metoder, än vad jag tidigare räknat med. Några har hamnat 

innanför avgränsningen, men några har också fallit bort. Jag vill påpeka att mitt resultat bygger på mina 

egna val, min egen erfarenhet och min egen kreativitet. Om någon annan gjort arbetet kanske vissa 

metoder sorterats bort, eller fler tillkommit.  

 

Genom beprövad erfarenhet har jag under arbetets gång stött på flera återvändsgränder och misslyckade 

försök. Den svåraste av alla metoderna var basningen, där jag inte lyckades böja ett enda ämne med 

fullgott resultat. I min iver att få till en kurva glömde jag utvärdera alla faktorer som kunde vara en del av 

mitt misslyckade resultat. Kunde det vara så att virket jag använde var för torrt? Eller var det stålband jag 

använde rätt monterat och åtspänt runt ämnets utsida. Ångade jag ämnet tillräckligt länge? Eller för 

länge? Jag är säker på att då jag nästa gång provar på denna teknik är en erfarenhet närmre ett mer 

lyckat resultat. Andra misslyckade försök, med spruckna ämnen och felaktig inställning av t ex 

fingerskarvsstål har varit lärorika och lett till att jag till sist funnit bättre sätt. Det är viktigt att stanna upp 

och fundera när man är mitt i en process för att leta efter den kunskap som sitter både i händerna, men 

också det man lärt sig genom teorin. Om tiden för arbetet hade varit längre hade min process möjligtvis 

sett annorlunda ut.  

 

Jag har ibland haft begränsad tillgång till verktyg. Detta innebär att det kanske inte är det snabbaste, 

mest effektiva sättet att utföra en speciell metod på.  

 

I ett vidare steg skulle det vara intressant att dels forska vidare i ämnet och se om man kan vidga 

avgränsningarna. Om man t ex väljer att tillverka en kurva som inte är så snäv, vad kan man då hitta för 

metoder? Finns det intressanta kombinationer av de olika metoderna och hur skulle man kunna ta fördel 

av dem? Att också inkludera de böjbara träämnena som redan finns på marknaden (t ex böjbar plywood) 

vore en möjlighet att titta på. Kan man komma på en helt egen metod att skapa en kurva på genom att 

utvärdera mitt resultat och forska vidare.  

 

Det jag också ville uppnå var en diskussion kring alla de olika metoderna. Kan man avgöra vilken som är 

”bäst”? Det är förstås en komplicerad fråga och ju fler faktorer man väger in desto svårare tenderar det 

att bli. Jag vill uppmana alla att föra denna diskussion, eftersom snickeri inte bara handlar om hantverk. 

Det handlar om så mycket mer. Man har ett ansvar. Det kan vara mot en kund som beställare, andra 

hantverkare och även samhället och inte minst miljön. Jag hoppas ändå att arbetet ska uppmuntra till 

diskussion kring dessa metoder, och att du som läser det är kritisk och kanske har bättre lösningar och 

tankar.  

 

Efter arbetets slut kan jag konstatera att det finns många frågor som är obesvarade och att det är en 

komplicerad historia att försöka jämföra olika metoder rakt av. Allt beror på vad man vill uppnå. Det jag 

dock lärt mig är att aldrig sluta diskutera och reflektera. Man kan alltid bli en erfarenhet rikare. 
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Curvo. J. (2013). How to bend wood at 90 degrees made easy! [video].  

https://www.youtube.com/watch?v=gRyLsO8pTfg (2015-10-12) 

En uppfinningsrikt verktyg för att böja trä 

 

Spagnuolo M. (2012). 184 - Coves on the Tablesaw & the Parallelogram Cove Jig [video]. 

https://woutube.com/watch?v=iKiwTkX4EhEww.y (2015-10-12) 

”Cove cutting” på justersågen  

 

The making of stool 60 (2014) [video]. Artek Production 2013. 

http://www.artek.fi/news/videos/498 (2015-10-12) 

Industriell tillverkning av Aaltos pall, Stool 60, m h a instickslimningsmetoden.  
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http://www.finewoodworking.com/item/1800/a-deco-box-with-kerf-bent-corners (2015-10-12) 

Info om hur man gör en låda med hjälp av spårningstekniken. Innehåller en länk för att kunna räkna ut 

spårdjup m h a geometri  
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http://www.designtoproduction.ch/projects.en?zip_shape (2015-10-12) 

Ett annorlunda sätt att använda spårningstekniken 
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