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Sammanfattning 
Det här examensarbetet tar sin början i det gesällprov jag tillverkade under mitt 

tredje och sista år på Carl Malmsten Furniture Studies. Jag undersöker olika 

metoder som kan användas för att tillverka en komplex parkettläggning. Och hur 

står metoderna sig mot varandra gällande tidsåtgång, kostnad, materialåtgång 

och visuellt uttryck? 

Jag undersöker praktiskt tre metoder: CNC-fräsning, laserskärning och 

handöverfräsning. 

Målet med mitt examensarbete är att ta fram användbar kunskap som ger 

vägledning för en produktion av komplexa parkettläggningar. 

Resultatet blir förutom erfarenheter och kunskap, provkartor på de tekniker jag 

undersökt, samt produkter som visar hur man kan använda parkettläggningar i 

praktiken. 

Laserskärningen visar sig ge det mest konsekventa resultatet, och är mest rationell 

att tillverka, trots en hög investeringskostnad. 

 

Abstract 
This bachelor’s thesis begins in the journeyman piece I made during my third and 

final year at Carl Malmsten Furniture Studies. I examine different methods that 

can be used to produce a complex parquet installation. And how do the methods 

compare when it comes to time consumption, cost, material consumption and 

aesthetic expression? 

Practically, I examine three methods: CNC milling, laser cutting and hand held 

milling. 

The goal of my thesis is to develop useful knowledge which provides guidance for 

the production of complex parquet installations. 

The result is in addition to experience and knowledge, swatches of the techniques 

I investigated, and products that show how you can use parquet installations in 

practice. 

Laser cutting provides the most consistent results, and is most rational to 

manufacture, despite a high investment cost. 
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1. Inledning 

Under mitt tredje och sista år på Carl Malmsten Furniture Studies (CMFS) 

tillverkade jag mitt gesällprov. På toppen och kortsidorna på min serveringsvagn 

gjorde jag en fiskbensparkett och det fick mig nyfiken på om jag kan utveckla 

metoden och göra ännu mer komplexa former. Se figur 1. 

 

Figur 1: Mitt gesällprov, med parkettläggning på toppen och kortsidorna på boxen. 

 

Idag kan det som snickare vara svårt att ta ut ett pris som motsvarar det gedigna 

hantverk som ligger i en produkt. Det finns förstås kunder där pris inte spelar 

någon roll. Men idag är det vanligt att bli jämförd med mycket större företag och 

produktioner som har helt andra möjligheter än vad ett medelstort snickeri har. 

Därför är det svårt att arbeta som snickare utan att vara rationell. I en möbel som 

säljs står arbetstiden för den största delen av priset, och om man jobbar rationellt 

kan man erbjuda ett attraktivare alternativ till kunder. 
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Jag vill undersöka med vilka metoder det går att tillverka komplexa 

parkettläggningar, och hur de står sig mot varandra.  

Som hjälpmedel för att jobba rationellt och med hög kvalitet fungerar mallar bra 

eftersom man då tillverkar formen eller profilen endast en gång, och sedan 

kopierar över den till så många bitar man önskar.  

Ett annat hjälpmedel är datorstyrda maskiner, där man i ett program lägger in en 

form och sedan kan maskinen själv ta fram den. 

Parkettläggningar kan till exempel användas i en möbelkollektion med någon eller 

några ytor täckta av parkettläggning. Då vill man ha ett rationellt sätt att tillverka 

dessa. Ett annat sätt kan vara att sälja tjänsten av att kunna tillverka komplexa 

parkettläggningar till formgivare som designar egna mönster. Då skulle det vara 

nödvändigt att kunna tillverka parketter med olika former för att kunna tillgodose 

kundens behov.  

1.1 Mål 
Ta fram användbar kunskap som ger vägledning för en produktion av komplexa 

parkettläggningar, och öka min kunskap om parkettläggningar, tillverkningen och 

dess svårigheter och möjligheter. 

1.2 Syfte 
Att vidga snickarens palett av metoder utan att tappa det mervärde som hantverk 

ger.  

1.3 Frågeställning 
Vilka tekniker kan man använda sig av för att göra en komplex parkettläggning, 

och hur står de sig mot varandra? 
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1.4 Källor och metod 
Mitt examensarbete grundar sig i den parkettläggning jag gjorde på mitt 

gesällprov, och jag tar därifrån med mig erfarenheter om dess svårigheter och 

möjligheter.  

De olika tänkbara teknikerna skaffar jag mig kunskap om på tre tillvägagångssätt. 

Jag gör en historisk undersökning om hur man tidigare tillverkat parketter och 

intarsior som halvfabrikat.  Sedan tittar jag på tekniker som används i tidigare 

examensarbeten. Efter det sker en omvärldsanalys av parkettläggningar på 

marknaden och metoder för tillverkning jag hittat att andra tillverkar parketter på.  

Med min bakgrundsinformation kommer jag praktiskt undersöka olika tekniker för 

att framställa samma parkettläggning och jämföra ett antal parametrar.  

Parametrarna är 

 Tidsåtgång 

 Kostnad 

 Materialförbrukning 

 Visuellt uttryck  

Resultatet blir förutom erfarenheter och kunskap, provkartor på de tekniker jag 

undersökt samt produkter som visar hur man kan använda parkettläggningar i 

praktiken. 

1.5 Avgränsningar 
Jag undersöker om det är möjligt att tillverka komplexa parkettläggningar på ett 

rationellt sätt, inte exakt vilken form de har. Jag utforskar begränsningar och 

möjligheter hos materialet. Därmed är det inte formen i sig som är fokus för mig, 

och jag lägger lite eller ingen fokus på formgivning.  

Jag avser inte att pröva saker som jag själv med min erfarenhet inte tror kommer 

att få ett resultat med tillfredsställande kvalitet.  

Jag arbetar med komplexa geometriska former där ett mönster består av endast 

en form. Jag definierar en komplex form som en form som inte går att sågas fram, 

eller fräsas1 utan specialbeställda profilstål. Formen skall även skapa ett repetitivt 

mönster, jag tar fram många exemplar av samma form, och kan sedan montera 

ihop dem till en parkettläggning.   

 

1. En fräs är ett roterande skärande verktyg som finns i många utföranden och 

storlekar. 
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2. Bakgrund 

2.1 Historik 
Som det tidigaste dokumenterade exemplet på en prefabricerad intarsia hittar jag 

David Roentgen. Han kallas av Marie Antoinette år 1774 ”den främste ebenisten1 i 

hela Europa”. Hans intarsior är en aldrig överträffad höjdpunkt i intarsians historia 

gällande teknik och naturtrogen återgivning. Roentgens verkstad levererade 

förgjorda, prefabricerade, intarsiamotiv till andra verkstäder. För att rationalisera 

tillverkningen var varje hantverkare specialiserad och man arbetade med få motiv 

som kombinerades fritt (Brunne, 1996, s35-36).  

Rokokobyråns dubbelsvepta ytor ställde extremt höga krav på snickaren. Att 

skapa en dubbelsvept yta var tvunget att göras med ett ytlager av faner, då 

massivträ endast klarar små svepningar. Därför blev det vanligt att göra en bit-för-

bit parkettläggning av mindre fanerbitar som kunde klara av de svepta ytorna 

(Falck, 2008, s93).  

Under 1800-talets andra hälft påbörjades mekanisering av många hantverk. Flera 

försök gjordes på intarsia, bland annat försökte man stansa ut bitar och sedan 

trycka in dem med maskinpress i ett grundfaner. Från världsutställningen i Paris 

1878 finns en rapport som beskriver ett klädskåp i maskingjord intarsia. Där står 

att kanterna blir väldigt trasiga eftersom faneren måste krossas innan man får 

resultatet. Rapporten avslutas med ”Så länge trä är trä, och framtill man kan 

uppfinna en maskin som behandlar det som trä, måste intarsia framställas för 

hand” (Brunne, 1996, s44).  

I Sverige har man länge beställt prefabricerade intarsior från Europa, till exempel 

Italien och Tyskland. Men år 1909 startar Mjölby Intarsia, där man ur kataloger 

kan beställa intarsior, och även kombinera intarsior och parkettläggningar i 

möbler. De byter senare namn till Fanerami och under loppet av drygt 100 år går 

Fanerami från intarsia- och decoupeurfabrik, till mindre avancerade parketter, till 

distributör av faner, och idag gör de i stor utsträckning fanerade skivmaterial 

(Fanerami, 2016). 

Det visar, anser jag, en väldigt tydlig utveckling på marknaden och vad kunder idag 

är villiga att betala för. Från en tidskrävande intarsia som kostade väldigt mycket 

pengar, till en automatiserad process som tillverkar slätfanerade skivor.  

 

1. Snickarmästare 
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2.2 Tidigare erfarenheter 
De erfarenheter jag dragit av fiskbensparketten på mitt gesällprov är den exakthet 

som krävs vid framställningen av bitar. För att ta fram bitarna gjorde jag en 

sågmall till justersågen där jag innan varje snitt kunde spänna fast en buntad 

remsa av faner på båda sidor om klingan. Jag hade dessutom skruvat fast tjocka 

stödbitar i bok, som är ett hårt och formstabilt träslag, på båda sidor om bunten. 

Då kunde jag vara säker på att bunten låg stabilt och att jag sågade ett helt 

rätvinkligt snitt. Se figur 2.   

 
Figur 2: Sågmall till mitt gesällprovs parkettläggning 

 

Innan jag sågade remsorna till bitar hade jag markerat ovansidan och en riktning 

framåt. När jag sedan monterade ihop parketten kunde jag lägga alla bitarna åt 

samma håll för att på så sätt skapa en helt jämn glans i bitarna. Om en bit hamnar 

åt fel håll syns det väldigt tydligt i släpljus när parketten är klar och ytbehandlad.  

För att se att jag monterade parketten rak hade jag skrivit ut det mönster jag 

skulle göra i skala 1:1, och det var till stor hjälp för att försäkra mig om att bitarna 

passade och hur långt jag skulle montera. Se figur 3. 
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Figur 3: Montering av parkettläggning 

 

2.3 Tidigare examensarbeten  
Martin Alexandersson gick våren 2015 ut från snickeriutbildningen på CMFS, och 

hans examensarbete handlade om parkettläggningar. Han tog inspiration från den 

japanska Yosegi-tekniken som görs i väldigt intrikata mönster. Den går ut på att 

tillverka mönster i långa stavar som fogas ihop till önskat mönster, och sedan 

hyvlar snickaren av ett tunt lager som sedan kan limmas mot önskad yta.  

Alexandersson gjorde sedan experiment med ”bandsågsmetoden”. Han 

experimenterade med raka geometriska former, men även former med rundade 

konturer som han fräste med profilstål. Och det är de böjda formerna som jag 

själv vill utveckla. Se figur 4. 
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Figur 4: Alexanderssons fanermönster (Alexandersson, 2015, s43) 

 

Han reflekterar över att bandsågsmetoden är svår att tillämpa med hög exakthet 

och den ställer höga krav på maskiner och verktyg. Men att det är en tidseffektiv 

metod då det går att tillverka flera parkettläggningar åt gången (Alexandersson, 

2015, s42). 

2.4 Metoder idag 

Här redogör jag för tre idag vanliga metoder att framställa parkettläggningar. 

2.4.1 Bandsågsmetoden 
Bandsågsmetoden är en metod för att tillverka större parkettläggningar. Den går 

ut på att man tar fram långa stavar, formar dem och limmar ihop dem till en eller 

ett fåtal repetitiva former. De kan man sedan limma ihop till ett block som 

motsvarar en liten del av parkettläggningen man vill ha. Efter detta steg kan man i 

bandsågen såga fanersjok av de hoplimmade stavarna som sedan passar med 

varandra och fogas ihop till den storlek man önskar (Alexandersson, 2015, s31-

33). Se figur 5. 
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Figur 5: Bandsågsmetoden (Alexandersson, 2015, s32). 

 

Med bandsågsmetoden är man begränsad till profiler som går att såga eller fräsa 

fram. Skall man fräsa fram mer komplexa former krävs det att man 

specialbeställer profilstål.  

2.4.2 Bit-för-bit-tekniken 
En annan metod som idag används inom intarsia för att tillverka många likadana 

delar samtidigt är bit-för-bit-tekniken. Den går ut på att man staplar faner i en 

bunt, på det översta faneret limmar man fast ett papper med förlaga. Sedan sågar 

man genom hela bunten efter förlagan och skapar på det viset identiska kopior 

(Burman, 2015).  

Svårigheten med den här metoden är att man måste vara extremt skicklig för att 

passa ihop bitarna med varandra. En bunt är endast en del av en bild och alla 

delar måste sågas helt exakt för att de ska passa ihop.  
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2.4.3 Såga fram geometriska former 
 Till enklare geometriska former kan man ta ut långa fanerremsor, bunta och 

sedan såga dem. Dessa former är rektanglar, trianglar, parallellogram och romber 

för att ge några exempel. Med en mall kan man snabbt såga stora kvantiteter av 

bitar. Se figur 6. 

 

Jag själv använde mig av samma teknik till parkettläggningen på mitt gesällprov, 

vissa detaljer skiljer sig dock åt i mallarna. Jag använde mig till exempel av 

snabbspännen på båda sidor om sågklingan för att helt säkerställa att fanerbunten 

inte rörde sig när jag gjorde snittet.  

2.5 Omvärldsanalys 
I det följande avsnittet redogör jag för några olika nu verksamma företag som 

använder parkettläggning i olika sammanhang.  

2.5.1 Större företag 
När man idag söker på ”parkettläggningar” är de allra flesta träffarna om 

parkettgolv. Där finns många mönster att hitta, från enkla tillväldigt komplexa. Ett 

exempel är Nomad Inception, som är ett företag som gör exklusiva och komplexa 

parkettläggningar för golv. Nomad Inception har som tunnaste parkett de 

erbjuder 3,5mm som sitter på en platta som är 12mm, totalt 15,5mm (Nomad 

Inception, 2016).  

Att hitta parkettläggningar för möbler är inte lika lätt. Många möbler är gjorda i 

ett exemplar och eftersom jag i mitt examensarbete vill undersöka en metod att 

enklare kunna göra en mindre produktion, vill jag titta på möbler som är gjorda i 

flera exemplar.  

 

Figur 6: Mall för att kapa geometriska former (Peck, 1987, s50) 
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Några möbler med parkettläggning är bord av Emwa Furniture, som är 

nyproduktioner av gamla stilar, till exempel rokoko (Emwa Furniture, 2016).  

Moderna möbler med parkettläggning ser jag enstaka exempel på. Rockman & 

Rockman är ett företag som gör till exempel bordsytor av raka geometriska 

former, i faner men även i akryl (Rockman & Rockman, 2016).  

De parkettläggningar jag hittar på möbler som är tillverkade i flera exemplar, är 

enklare än de mönster jag vill utveckla i mitt examensarbete. Det är 

fiskbensparketter och andra geometriska figurer som går att såga fram och på så 

sätt kan man på ett rationellt sätt ta fram ett stort antal bitar.  

2.5.2 Enstyckproduktion med handöverfräs 
Här är ett exempel på en rationell mall för att tillverka en komplex form. Jag hittar 

det här exemplet på bloggen ”Wood you like”, där tillverkaren Cyril endast nämns 

vid förnamn. Mallen är utformad för parkettläggning av ett golv, men samma 

princip kan överföras till faner. Den går ut på att föra in en planka mot ett stopp i 

mallen. Sedan finns där två steg av fräsning av formen. I steg 1 fräser man av den 

sista biten av föregående form, och i steg 2 fräser man de tre första i biten som 

ligger efter (Wood you like, 2011). Se figur 7-8. 

 

  

Figur 7: Princip för produktion med 
handöverfräs (Wood you like, 2011). 

Figur 8: Mall för produktion med handöverfräs 
(Wood you like, 2011). 
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2.5.3 Småskalig produktion med stans 
Ivar Forss och Emil Zetterlund, båda tidigare studenter på CMFS inom 

möbeldesign respektive möbeltapetsering, arbetar i sitt företag med 

parkettläggningar i bark som de tar fram genom stansning. De jobbar med en 

sexkantig form, och har en stans som är framställd genom en teknik kallad 

maskinskuren gnistring. Se figur 9. 

 

Barken, som de stansar, är ett mjukare material än vad trä är. Fördelar med 

stansning är att det går snabbt, bitarna blir likadana, och bitarna blir gjorda i en 

omgång. 

Nackdelar är att kanten på bitarna blir tilltryckt, då stansen trycks ned i 

materialet. Det finns även en begränsning av vad stansen klarar av i tjocklek. På 

insidan av stansen sitter en motegg som är nödvändig för knivens hållbarhet, 

spetsen kan vika sig om den inte finns, men den påverkar materialkantens uttryck. 

Skarvarna blir vid granskning av färdig parkett synliga, men är även del av ett 

visuellt uttryck. Se figur 10-11. 

Figur 9: Forss och Zetterlunds stans 
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Forss och Zetterlund föredrar ändå att jobba med stansning, och beskriver hur de 

innan fräst fram bitar, men när man inte kan fräsa fram hela formen utan att flytta 

den, infinner sig en felmarginal på bitarna som inte ger tillfredsställande resultat 

(Forss, Zetterlund, 2016).  

Figur 10: Motegg som finns på stansens insida, här överdriven och markerad i rött 

Figur 11: Stansad parkettläggning i bark, tillverkad av Forss och Zetterlund. 
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2.5.4 Vattenskärning 
 Vattenskärning är en teknik där vatten under högt tryck pressas genom ett 

munstycke så en tunn stråle träffar ett material. Metoden är exakt och den tunna 

strålen, vanligtvis en diameter på 0,2-0,4 mm, gör att det blir lite materialspill. 

Vattenskärning kan för mjukare material fungera med enbart vatten, men för 

hårdare material som sten och metall krävs att man tillsätter ett slipmedel, till 

exempel sand (Waterjets.org, 2015). Se figur 12. 

 

Trä kan skäras med vattenskärning, plywood och faner är vanligt att bearbeta. Till 

exempel kan träpussel tillverkas på detta sätt, och eftersom vattenskärning är den 

datorstyrd teknik blir snitten även i komplexa former exakta (Water Jet Sweden, 

2016). 

  

Figur 12: Principen av vattenskärning (Waterjets.org, 2015). 
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3. Val av material och teknik 

3.1 Material 
Jag har valt att göra mina experiment i två olika träslag. 

Dessa är: 

 Björk (Betula pubescens) 

 Bok (Fagus sylvatica) 

3.1.1 Björk 
Björk är ett ströporigt, homogent, halvhårt träslag. Jag antog att dess egenskaper 

skulle fungera väl med vad jag hade tänkt. Björk är även ett vanligt material i 

Sverige och om jag ska fortsätta tillverka parketter i framtiden bör jag veta hur 

björken fungerar i detta avseende. 

3.1.2 Bok 
Bok var det träslag jag satte mina största förhoppningar till innan projektets start. 

Det är ströporigt, har en relativt hög densitet, och en hård yta. Det är väldigt 

homogent. Eftersom bok är hårt kan ytan brännas om man påfrestar den för 

mycket, och blir då förstörd. Men använt på rätt sätt trodde jag det skulle gå att 

skapa mer komplexa former, och att smala spetsar inte skulle bli lika sköra, vilket 

visade sig stämma. 

3.1.3 Mallmaterial 
Eftersom jag skulle tillverka mallar som skulle fungera att använda upprepade 

gånger ville jag jobba i björkplywood. Under min utbildningstid har jag tillverkat 

många mallar i MDF, men det är ett mjukare material som slits ner efter ett antal 

användningar, efter ca 20-30 användningar skulle jag vara tvungen att kontrollera 

mallens exakthet och göra justeringar, och MDF är därför olämpligt för detta 

ändamål.  

Jag valde att rätta mig efter marknadens vanliga material, och när det gäller 

plywood är det furuplywood eller björkplywood som är vanligast. Björk är hårdare 

än furu, mer homogent och innehåller mindre kvist, därför valde jag att använda 

det som mallmaterial.  
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1. Observera att bilden är beskuren. 

3.2 Framställning av faner 
I detta avsnitt redogör jag för tre grundläggande tekniker vid framställning av 

faner.  

3.2.1 Svarvat faner 
 Svarvat faner används inom industrin och är vanliga till skivmaterial som 

plywood. Man svarvar av en stock längsmed årsringarna vilket skapar ett fanerark 

lika brett som stocken är lång. Strukturen på ytan kallas ett tangiellt utseende, 

eller i talspråk ”blaskigt”. Se figur 13. 

 

Problemet med svarvat faner är att när faneret skärs av stocken böjs det. Det 

skapar små sprickor på ena sidan av arket och gör faneret mer bräckligt och 

böjbart. Sprickorna i faneret blir större desto tjockare ark som tillverkas. Svarvat 

faner kan även vara svårt att lägga platt mot en yta, det vill gärna bukta sig lite 

grann. För att pressa ner svarvat faner vill man ha jämnt tryck över hela ytan. Har 

man inte det är det lätt att en spets eller hörn av faneret inte blir ordentligt 

nertryckt, vilket skulle skapa problem vid komplexa parkettläggningar. Se figur 14. 

Figur 13: Principen för svarvat faner (Paradigm Interiors, 2012)1 
 

Figur 14: Sprickbildningar vid framställning av 
svarvat faner (Cronborg, 1965, s131). 
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1. Observera att bilden är beskuren. 

3.2.2 Skuret faner 
Skuret faner är också vanligt inom industrin, och det är framför allt skuret faner 

som används till möbler. En stock eller del av en stock slås mot en kniv så ett tunt 

ark skärs av. Med den här tekniken kan man dela stockarna i bitar för att få fram 

den struktur som är önskvärd. Oftast vill man ha ett radiellt utseende, det vill säga 

skuren 90 grader från centrumaxeln. Det skapar en randig yta med tydlig struktur 

och riktning. Se figur 15. 

 

Med skuret faner finns samma problem med sprickbildning som svarvat. När 

kniven slår av ett lager faner böjs det och det blir sprickor på ena sidan. 

3.2.3 Sågat faner 
Sågat faner är det historiska sättet att ta fram faner. Man har då sågat för hand, 

men idag är det mer rationellt att såga med maskin. Det är fortfarande ett 

tidskrävande framställningssätt om man jämför med svarvat eller skuret faner, 

och används därför i princip aldrig inom industrin.  

Sågat faner blir precis som en väldigt tunn träbit och har kvar samma styvhet som 

en massiv. Det sågade faneret ligger platt mot ytan och är lättare att bunta och 

lägga press på.  

Därför tror jag att sågat faner har de bästa förutsättningarna för mitt projekt, 

trots att framställningen är mer tidskrävande. Det kommer ge bäst resultat och 

vara det som är enklast för mig att jobba i.  

Figur 15: Princip för skuret faner (Paradigm Interiours, 2012)1 
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3.3 Fanertjocklek 
Under min utbildnings gång har jag jobbat med olika fanertjocklekar. Den 

vanligaste tjockleken är 0,6 mm och fördelen med att använda tunt faner är att 

jag kan bunta många fler lager och alltså snabbare producera parkettprofiler. 

Däremot är faner 0,6 mm bräckligare. Vid parkettläggningar har man så mycket 

skarvar att det kan hända att vissa skarvar hamnar ojämnt, och det är bra att ha 

putsmån för att kunna skapa en jämn yta utan att riskera putsa igenom faneret.  

Om man skulle limma en parkettläggning med ojämna skarvar på en skiva betyder 

det att allt faner inte nuddar skivan. Även fast det kan tyckas vara en marginell 

skillnad bildar de små, små ojämnheterna i faneret luftfickor mellan fanerarket 

och skivan. Det kan man märka om man knackar på skivan, faner som inte sitter 

fast har ett annat ljud. Vid stora luftfickor kan faneret svikta när man trycker på 

det. Därför är det viktigt att ytan på parkettläggningen som limmas mot en skiva 

är helt slät. Vid putsning av undersidan på en parkettläggning blir fanerets tjocklek 

ojämn, och man måste då limma skivan mot ett poröst material för att få jämnt 

tryck. Se figur 16-17. 

 

 

 

 

 

Figur 16: Ojämn parkettläggning visas här genom den ojämna ljusspringan som bildas vid 
påläggning av en rak linjal. 
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Desto tjockare faner, desto färre kan jag bunta och tillverka på samma gång. 

Eftersom jag ska såga fram mitt eget faner kan jag välja vilken tjocklek jag anser 

optimal.  

Till mitt gesällprov använde jag skuret faner med tjocklek 1,5 mm. Det var en 

fördel med tjockleken, samtidigt som den skurna tekniken gjorde att de buktade 

sig lite och alla skarvar inte blev helt jämna.  

För att motverka problemet med buktning i mitt examensarbete, tillverkar jag 

sågat faner, och jag vill gärna gå ner lite i tjocklek för att jag ska kunna bunta så 

många ark som möjligt samtidigt.  

Därför tror jag på ett mellanting, jag gör sågat faner med 1,2 mm tjocklek. Det ger 

mig den styvheten jag vill ha samtidigt som jag fortfarande har putsmån, och jag 

kan ändå bunta relativt många faner samtidigt.  

Jag valde att bunta åtminstone 18 lager, vilket gav en 21,6 mm tjock bunt att 

bearbeta åt gången.  

  

Figur 17: Närbild på ojämna fanerskarvar. 
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3.4 Lim 
Eftersom jag planerade att fräsa genom 18 faner samtidigt var jag tvungen att 

hitta ett bra sätt att fästa ihop faneren under bearbetning. Jag ville hitta ett lim 

som var starkt nog att fästa ihop faneren så de inte rörde sig och sköra delar håller 

sig intakta, samtidigt som det ska vara möjligt att ta isär faneren från varandra när 

det var dags för montering.  

3.4.1 Papper 
En teknik som är vanlig när man svarvar är att med vitlim1 limma ett papper 

mellan ett stödblock och sin produkt. Det har hög hållfasthet och när man ska 

skilja bitarna åt går pappret sönder i mitten. Det lämnar pappersrester på båda 

sidor som varit limmade som på något sätt måste avlägsnas. Det håller bra även 

för större produkter, så för den tillämpningen jag undersöker kan det fästa alltför 

väl. Det blir då alltför tidskrävande att få isär bitarna och sedan rengöra dem från 

pappersresterna. 

3.4.2 Dextrin 
Dextrin är ett stärkelselim som är vattenlösligt. Det används framför allt i 

industrin, som lim för pappersförpackningar. Det tillverkas genom att torrostad 

stärkelse blandas med kokande vatten. Som lim fäster det bra på porösa ytor av 

cellulosa (Wanamaker, 2014).  

Dextrinet blandas direkt med vatten, ibland kokat, ibland bara varmt från kranen. 

Jag vill undersöka om jag kan ta fram ett dextrinlim som i rätt koncentration är 

tillfredställande för mitt syfte.  

3.4.3 Lösningsmedelsbaserat lim 
Ett annat alternativ kan vara att arbeta med ett lösningsbaserat lim som efter 

bearbetning kan läggas i en lufttät behållare, lösningsmedel släpps ut, och bitarna 

faller isär. Det skulle rationalisera produktionen att inte behöva sitta och ta isär 

bitarna en och en för hand. Jag valde dock att inte fortsätta på det här spåret, 

eftersom jag gärna ville undersöka mer miljövänliga lösningar först.  
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3.4.4 Praktiska tester av lim 
För att skapa mig en uppfattning om hur starkt respektive lim var gjorde jag ett 

test där jag limmade ihop två lager faner på nio olika sätt. 

Jag limmade ihop två lager och därefter kapade jag upp remsorna i 15mm långa 

bitar och delade sedan på dem.  

I den första undersökningen prövade jag dextrin, i detta fall tillverkat av 

majsstärkelse, i tre olika koncentrationer. Jag prövade även att limma med utspätt 

vitlim och med ett lager papper emellan. Jag bestämde mig även för att pröva 

utblandat vitlim, eftersom det skulle vara en väldigt enkel metod att använda om 

den fungerade.   

Av den här undersökningen fick jag en uppfattning om vad jag vill jobba vidare 

med. Se figur 18. 

 

Både dextrinet och det utblandade vitlimmet med papper mellan gick att få isär 

vid vissa koncentrationer. Dextrinet var dock lättare att få isär, och det ger en 

fördel eftersom processen blir mindre tidskrävande. Med enbart utblandat vitlim 

går bitarna inte att få isär, alternativt går inte att få isär utan att skada faneret. 

Figur 18: Resultatet av de fösta nio proverna på lim 
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Att limma med papper mellan varje lager tog längre tid än att stryka på dextrin, 

och det var risk för att pappret blev knöligt mellan lagren och därmed gjorde 

bunten ojämnt tjock. 

Jag bestämde mig för att jobba vidare med dextrinet i prov nummer 1 och 

limmade ihop en hel bunt som jag skulle fräsa i. Se figur 18.  

När jag sedan fräste bunten märkte jag att dextrinet fäst ojämnt på olika lager, 

och vissa lager släppte vilket gör att hela bunten färdigfrästa former släpper när 

jag fräser, vilket inte får hända. 

Jag gör då nytt dextrin, nu med 50% dextrin, 50% vatten. Då satt remsorna ihop 

ordentligt och jag kunde fräsa utan problem. När jag sedan skulle ta isär formerna 

från varandra märkte jag att dextrinet fäste olika bra på olika träslag. Björken var 

en aning svår att få isär men det gick helt okej. Boken var däremot i princip 

omöjlig. Jag kunde ta isär den men det tog fruktansvärt lång tid och var så pass 

orationellt att jag helt uteslöt det. Dextrinet hade även påverkat bitarna så de var 

böjda och det påverkade formen och rationaliteten i monteringen av 

parkettläggningen. 

Eftersom det i den första undersökningen gick bra även med papper mellan varje 

fanerlager, limmade jag en hel provbunt med prov nummer 9. Se figur 18.  

Men limmet fäste för bra, även fast det var utspätt med 50% vatten. Jag fick över 

huvud taget inte isär bitarna. Jag använde mig av ett tunt papper, och det är 

möjligt att andra papper kan vara bättre för denna situation, men jag bestämde 

mig för att fortsätta jobba med dextrinet och försöka hitta en lagom 

koncentration för mitt ändamål. 

Jag gjorde därefter ett till dextrinlim med 40% dextrin, 60% vatten. Även den 

bunten fäste ordentligt. När jag limmade bunten märkte jag skillnad i klibbighet 

från 50% dextrinet, och när jag tog isär bitarna släppte de lättare.  

Efter mina undersökningar fungerar 40% dextrin bäst, men vidare 

undersökningar skulle ge ett mer detaljerat resultat. Se bilaga 1 för hur jag 

tillverkade mitt dextrinlim. 
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3.5  Val av tekniker 
Jag gjorde praktiska experiment med tre olika tekniker. 

3.5.1 Handöverfräs 
En handöverfräs är en liten handhållen fräsmaskin. I den kan man montera en 

mängd olika stål med olika funktioner. Den används ofta vid mindre arbeten, så 

som att fräsa detaljer eller när bitarna är små.  

Eftersom en av de parametrar jag ville jämföra är kostnad, ville jag se om det gick 

att anpassa produktionen till en handöverfräs. Jag förmodade att det skulle ge en 

väsentligt lägre kostnad att kunna tillverka en mall och sedan producera 

parkettläggningar med en i sammanhanget billig maskin. Se figur 19. 

 

 

 

3.5.2 CNC 
En CNC är en datorstyrd maskin som kan bearbeta material med väldigt många 

olika verktyg, jag använde mig av frässtål. En CNC-fräs har ett bord där bitar kan 

fästas på olika sätt beroende på maskin. Ibland används vakuumsug och ibland 

snabbspännen. Sedan sitter frässtålet fast i ett automatiserat rörligt huvud som 

fräser exakt efter angivelser man programmerat in i en dator. Se figur 20. 

 

 

Figur 19: En handöverfräs (Festool, 2016) 
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1. Observera att bilden är beskuren samt modifierad med rödmarkerade linjer 

 

3.5.3 Laser 
En laserskärare är en datorstyrd maskin som kan skära ut bitar en och en, och 

alltså slapp jag limma ihop och ta isär buntar.  

 Principen av en laser är att laserstrålar skickas ut mot materialet som skall 

behandlas. Laserstrålarna går genom en lins, där de bryts för att skapa en ännu 

smalare stråle. När strålarna bryts går de lite V-format mot en punkt som 

fokuseras på ytan av materialet. Laserstrålen skapar sådan värme att materialet 

smälter eller förångas bort (Kaplan, Powell, 2004). Se figur 21. 

Figur 21: Principen av laserskärning (Kaplan, Powell, 2004).1  

Figur 20: En CNC-fräs (Höchsmann, 2015) 
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Vid laserskärning av trä blir kanten snedställd, det beror dels på att de mötande 

strålarna är lite snedställda, men även att toppytan på materialet utsätts för 

laserstrålen under längre tid än bottenytan, med följden att mer material hinner 

försvinna. Det skapar ett lite bredare avstånd vid toppytan än vid bottenytan av 

materialet.  

Eftersom trä reagerar på värme genom att förkolnas blir kanten bränd av lasern. I 

en parkettläggning förändras det visuella uttrycket när kanten blir markerad, 

vilket man får ta hänsyn till vid denna metod.  

3.6 Val av form 
I valet av min form letade jag efter komplexa former med runda konturer. Den 

formen jag till slut valde, går att lägga i flera olika mönster, vilket jag anser ger ett 

mervärde. Vid framtagning av många exemplar av den här formen, kan man alltså 

få olika uttryck på den färdiga parketten. Se figur 22. 

 

 

Figur 22: Överst den valda formen, underst tre olika mönster man kan göra med den. 
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4. Det praktiska utförandet 

Tre olika tekniker prövades: överhandsfräs, laserskärning och CNC-fräsning. 

4.1 Överhandsfräs 
Jag utgick från metoden där man gör en lång fanerbunt som sedan trycks fram och 

fräses av. Det var för att metoden är rationell då man kan fräsa på flera buntar 

samtidigt utan att flytta faneret hela tiden. 

4.1.1 Planering av mall 1 
Mallen jag planerade består av en grundskiva och en formmall. I framtiden kan 

man alltså byta till olika former och använda samma princip, vilket jag anser är 

rationellt. 

Grundskivan består av en skiva där med sågade spår och ilagda lister. Det finns 

även klossar för snabbspännen. Se figur 23. 

 

Figur 23: Grundskivan med sågade spår och nedlagda lister. Dock utan klossar för snabbspännen. 

 

Formmallen, alltså den mall där själva formen på biten tas fram, är en skiva fäst 

på lodräta bitar med spår i som går att trä på grundskivans lister. Avståndet 

mellan de inre lodräta bitarna är precis så att bunten kommer igenom, men får 

styrning på båda sidor. Se figur 24. 
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Figur 24: Formmallen, från denna mall fräses formen på parketten ut. 

 

Fanerbuntens 18 lager faner planerade jag att limma ihop med en tjockare 

massivbit. Faneren och massivbiten kan jag sedan rikt-och planhyvla bredden på 

och sedan borra hål i massivbiten. 

Massivbiten skall sedan genom hålen träs på en mallbit där jag fäst 

centrumtappar. Mallbiten har spår längs med hela underkanten som är på exakt 

samma avstånd som jag behöver flytta fanerbunten för att få en hel form.  

Se figur 25. 

 

 
Figur 25: Överst – 18 lager faner hoplimmade med dextrin 
                Mitten – Massivbit som limmas med dextrin mot faneren. Hål borras på undersidan. 
               Underst – Mallbit där de hoplimmade faneren och massivbiten träs på.  
                                 På undersidan mallspår för att kunna flytta fram biten en exakt sträcka. 

18 lager faner → 

Massivbit → 

Mallbit → 
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Mallspåren passar sedan på den vertikala listen på grundskivan och formmallen 

har ett vertikalt spår som passar på samma list. Med snabbspännen kan jag fixera 

alla delar på ett exakt ställe. Se figur 26-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Den planerade mallen. Formmallen och Fanerbuntens mallspår passar på den vertikala 
listen på grundskivan. 

Figur 27: Närbild. Underst grundskiva, mitten fanerbunt på mallspår, överst formmall. 
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Principen för användningen av mallen sker på detta vis:  

1. Jag lägger in fanerbunten på det första mallspåret. Då kan jag fräsa den 

övre rundningen på biten. 

2. Sedan flyttar jag fanerbunten till det andra mallspåret, och eftersom 

hålen i formmallen sitter på exakt samma avstånd som mallspåren i 

fanerbunten, kan jag fräsa andra halvan av formen.  

3. Och när den första formen är helt fräst kan jag utan att flytta på 

fanerbunten fräsa första halvan på form nummer två.  

Sedan kan jag fortsätta på samma sätt hela remsan. Jag flyttar mallspåren ett steg 

framåt, och fräser den föregående formens nedre halva, och sedan nästa forms 

övre halva. Se figur 29. 

Med den här metoden kunde jag på en remsa, 750mm, fräsa fram nio buntar med 

färdiga former. Jag satte en mallring på överhandsfräsen som gick mot 

formmallen, och stålet går då innanför hålen i formmallen. Jag gjorde därför hålen 

större för att stålet skall fräsa formen i den storlek jag vill. Se figur 30. 

 

 

 

 

 

Figur 28: Den hopsatta mallen. 
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Figur 30: Mallen i genomskärning. 

  

Figur 29: Principen för att fräsa först den övre rundningen på formen, 
och sedan flytta fanerbunten för att fräsa den undre halvan.  

När den undre halvan på första formen är fräst, kan jag samtidigt fräsa 
den övre halva på form nummer två. 

 
 

Fanerbunt → 

Fräsning av formens övre halva → 

Fräsning av formens undre halva → 

Avståndet mellan hålen 

 i formmallen 

 

 är lika stort som  

 

avståndet mellan mallspåren 

fanerbunten ligger på 
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4.1.2 Mall 1 
Jag tillverkade mallen som jag planerat, men med en ändring. Jag hade planerat 

att laserskära fram mönstren i formmallen och sedan fräsa över dem på en 

tjockare plywoodskiva för att formmallen skulle bli stabil.  

Men jag valde att laserskära direkt i 4 mm tjock plywood och fästa de lodräta 

bitarna i den skivan. Mallen blev tillräckligt stabil och jag slapp ett moment i 

processen, vilket är mer rationellt. Om jag skulle fräsa över mönstret i en tjockare 

skiva för det även med sig att stålet jag tänkte använda inte räcker ner lika långt, 

och jag skulle då fräsa färre lager faner åt gången. Se figur 31. 

 

 
Figur 31: Mall nummer 1. 

 

Att ta fram formen skulle jag kunna göra med en handöverfräs och en ytterligare 

mall förtillverkningen av formen. Jag valde att använda mig av laser eftersom den 

metoden är mer tidseffektiv, men den är inte nödvändig för att tillverka den här 

mallen. 

När jag provfräste märkte jag att när jag flyttade fram fanerbunten var det svårt 

att hitta nästa mallspår och jag måste spänna upp snabbspännena och lyfta 

formmallen för att se att jag hamnade rätt.  
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Vid den andra fräsningen, då jag fräste den undra halvan av formen märkte jag att 

eftersom mallen var planerad efter mallring fräste jag av spetsen.  

Dessutom höll inte den koncentration av dextrinlim jag använde, 30%, utan när 

jag fräst igenom halva bunten slogs de övre fanerlagren av. Se figur 32-33. 

 

 
Figur 32: Första fräsningen med mall 1. I det högra hålet syns att de övre fanerlagren lossnat och 
ligger snett.  

 

  

Figur 33: Bitar från fräsning 1, spetsen är av. 
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4.1.3 Mall 2 
För att kunna fräsa ut spetsen bestämde jag mig för att göra fräsningen i tre steg 

istället för två. Först den översta rundningen, sedan höger sida mot spets och till 

sist vänster sida mot spets.  

En annan ändring jag gjorde var att mallbiten som fanerbunten sitter på blev 

längre och stack ut två steg framför och bakom fanerbunten. Det gör att jag slösar 

mindre material då jag inte måste börja två steg in för att få ut den första formen, 

samt att jag kan fräsa ut sista biten helt. Se figur 34-35. 

 

 
Figur 34: Mall nummer 2. Mallspåren sticker ut framför och bakom fanerbunten. 

 

Figur 35: Närbild mall 2 
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Vid ett prov fräste jag ut hela spetsen till formen. Se figur 36-38. 

 

 

Figur 36: Mall 2 tillverkad. 

Figur 37: Färdig form, fräst med mall 2. 
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Figur 38: Parkettläggning från mall 2. 

 

Efter resultatet med mall 2 fräste jag en hel remsa på samma sätt. Det tog 1,5 

timme och jag märkte att mallen var ganska oergonomisk. Jag var tvungen att stå 

väldigt böjd över den för att se var jag fräste. Det gjorde väldigt stor skillnad hur 

ergonomisk mallen var beroende på vilken höjd den stod på i förhållande till min 

längd. Dessutom vibrerade mina händer mycket av användningen av 

handöverfräsen, något som i längden kan vara skadligt.  

När jag fräst provbuntar en och en fick jag ett rätt så tillfredsställande resultat, 

men när jag fräste hela remsan samtidigt var det några bitar som hamnade snett i 

mallen och hela bunten kom då ut oanvändbar. Mallen ger alltså utrymme till att 

placera fanerbunten på ett inkonsekvent sätt, och det ger en ökad mängd 

oanvändbara bitar. 
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4.2 CNC 
För att fräsa med CNC fick jag låna KFK Snickeri:s CNC-fräs av modell Holzher pro-

master 7123.  

Jag buntade faneret på samma sätt som med handöverfräsmallen. Först 18 lager 

faner som limmades med dextrin, och sedan limmade jag en tjockare massivbit på 

det understa lagret, även den med dextrinlimmet. Till denna metod hade jag gjort 

ett dextrinlim med högre koncentration än till handöverfräsen, 50% dextrin. 

Till CNC:n gjorde jag en enkel mall som bestod av en skiva där jag har skruvat fast 

två bitar i rät vinkel mot varandra. Jag la fanerbunten mot vinkeln och skruvade 

fast den underifrån. Eftersom massivbiten var underst skadade jag inga faner med 

skruven. Se figur 39-40. 

 

Figur 39: Mall för CNC-fräsning 

Figur 40: Mall för CNC-fräsning med fanerbunt 
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På KFK Snickeri hjälpte Kalle Kemppainen mig med att ställa in CNC:n rätt. Vi 

började först med lite olika prover för att se vad som fungerade bäst. Vi testade 

att använda ett ᴓ8mm stål för att försöka få ut så många buntar som möjligt per 

remsa. 

Vi provade även om fräsen skulle gå efter formens ytterlinjer eller stålets 

centrumlinje, och det senare visare sig ge mycket bättre och jämnare resultat på 

formens spets. Se figur 41. 

 

För att fräsa ut den här formen i en omgång betyder det att fräsen gick mot 

fibrerna, och de slogs lätt av. Vi ställde in CNC:n på att fräsa hela bunten i fem 

omgångar på tjockleken, då fräste den cirka 4 mm åt gången. Vi fick fram ett 

tillfredställande resultat, men när vi sedan provade att fräsa flera buntar visar det 

sig att alla bitarna blev förstörda. Se figur 42. 

Figur 41: Programmering efter stålets centrumlinje eller formens ytterlinje 
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 När fräsen går mot fibrerna och fräser den övre runda halvan på formen, slås 

fibrerna lätt av. När stålets rotationsvinkel går mot fibrerna finns den sköraste 

punkten där fibrerna är som kortast. Eftersom en CNC är en stark maskin händer 

det lättare än när jag använde handöverfräsen, där jag lätt kunde justera 

hastighet och hade bra översikt medan jag fräste. Se figur 43. 

 

 

 

Figur 42: Skadade bitar efter första fräsningen med CNC 

Figur 43: Formens sköraste punkt slår ut på grund av frässtålets rotationsriktning och rörelsemönster. 
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För att försöka förhindra att faneret slog ut bytte vi till ett ᴓ20mm stål, eftersom 

större stål ger bättre skär. Det brände till att börja med, men när vi bytte ut till ett 

nytt skarpt stål fick vi ett bra resultat. Se figur 44. 

 

Figur 44: En färdig remsa med 11 buntar. 

 

Av fem hela remsor som jag hade med mig att prova, var det bara en som gick att 

fräsa ut alla bitar på. Dextrinet släppte på vissa buntar och det gjorde att flera 

bitar åker av och förstördes. Med 20 mm-stålet kunde jag fräsa 11 buntar per 

remsa. 

När jag sedan tog isär bitarna märkte jag att dextrinlimmet, 50%, fäste alldeles för 

hårt på boken, det gick knappt att få isär och var inte på något sätt rationellt. 

Björken gick däremot mycket lättare. 

Dextrinet fäste alltså olika på olika träslag. Och det fäste för hårt för att få isär, 

samtidigt som det fäste ojämnt och lite för löst för CNC:n, eftersom flera bitar 

ramlade av under bearbetningen. Se figur 45. 
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Figur 45: Bitar efter isärtagning. 
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4.3 Laser 
 Jag hade tillgång till en lasermaskin, Epilog Legend EXT 60W, i skolans lokaler och 

den använde jag för att skära ut bitar. Eftersom lasern ger en sned kant på 

materialet kan jag inte bearbeta flera fanerlager samtidigt, eftersom de övre och 

undre bitarna skulle bli olika stora. Däremot kunde jag lägga flera lager bredvid 

varandra och på så sätt bearbeta flera bitar samtidigt. Se figur 46. 

 

Då kanten på den lasrade biten blev sned, justerade jag detta genom att lägga 

varannan bit upp och ned vid montering av parketten. Det gav en tätare fog.  

Se figur 47. 

 

 

 

Figur 46: I lasermaskinen skär jag ut flera remsor i taget när de ligger bredvid varandra. 

Figur 47: Laserskurna bitar. Genom att vända varannan bit upp och ned blir fogarna tätare. Vinkeln i 
skissen är överdriven. 
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Jag prioriterade att processen skulle vara rationell och snabb. Därför körde jag på 

högsta styrka och ställde in så hög hastighet jag kunde, så att lasern precis skar 

igenom faneret.  

Mina inställningar på lasern var:  

Power: 100 

Speed: 70 

Frequency: 1015 

På varje remsa fick jag ut 16 bitar, och jag bearbetade två remsor i taget.  32 bitar 

tog 1 min 40 sek att laserskära. 

När bitarna var klara kunde jag använda 100% av dem, ingen bit blev skadad av 

bearbetningen. 

De blev helt identiska och passade ihop utan problem. Se figur 48. 

 

Figur 48: Laserskuren parkett. 
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När jag sammanfogade dem gjorde dock de brända kanten att det blev små 

mellanrum mellan varje bit. Se figur 49. 

 

Figur 49: Mot ljuset syns de små mellanrummen mellan bitarna som orsakas av den brända kanten. 

 

Det enda jag märkte var att om jag använde samma inställning på boken och 

björken, skar lasern inte igenom de hårdaste fibrerna på boken som då måste 

brytas loss, vilket lämnade en fnasig kant. Det kunde dock justeras med att sänka 

hastigheten till 60. 
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5. Resultat  

I detta avsnitt jämför jag de metoder jag undersökt och ställer dem mot varandra, 

avseende tidsåtgång, materialåtgång, kostnad och visuellt uttryck. 

5.1 Tid, kostnad och materialåtgång 
Nedan visar jag en tabell där jag jämför materialåtgången. Jag utgår från samma 

mängd material, 18 stycken 750mm långa remsor, vilket blir 0,65m2 faner. 

Jag jämför även tidsåtgången för att fräsa samma mängd material, 0,65m2. För de 

frästa metoderna lägger jag till 30 min för hoplimning av fanerbunt, samt 60 min 

för isärtagning av fanerbitar. 

Kostnaderna i tabellen avser endast själva maskinkostnaden kopplad till metoden. 

Alla tre metoder kräver tillgång till maskinpark för att tillverka mallar. 

Handöverfräsen kräver tillgång till extern dammsugare, laser till luftutsug och 

dator, och en CNC behöver vara kopplad till en spånsug. Alla metoder har alltså en 

högre kostnad än vad som står i tabellen. 

Maskiner går även att betalas för på flera olika sätt, jag har utgått ifrån att köpa 

en ny maskin. Men man kan hyra, leasa, köpa på andrahandsmarknad och så 

vidare. I alla tre metoder finns det bättre och sämre maskiner. Jag har valt prisnivå 

efter en maskin som skulle kunna utföra den parkettläggning jag tillverkat i mitt 

examensarbete, men avseende på storlek och precision.  

Kostnaderna väljer jag ända att ha med, för att ge en fingervisning om vilken nivå 

maskininköpen kan ligga på, och för att ge en fingervisning om vilken metod som 

är mer eller mindre kostsam. Se figur 50. 

 

 Handöverfräs CNC Laser 

Bitar/0,65m2 162 st. 198 st. 288 st. 

Användbara bitar 70% = 113 st. 80% = 158 st. 100% = 288 st. 

Tid/0,65m2 180 min 110 min 30 min 

Maskinkostnad ~4000 kr1 ~400 000 kr2 ~150 000 kr3 

 
Figur 50: Tabell som jämför metoderna. 

 



 

44 

5.2 Visuellt uttryck 

5.2.1 Provtavlor 
För att jämföra det visuella uttrycket gjorde jag tre provtavlor i samma 

mönsterläggning. Varje provtavla är hälften i björk, hälften i bok. Se figur 51. 

Figur 51: Tre provtavlor. Metod, från vänster: Handöverfräs, laserskärning, CNC-fräs.  

 

Med handöverfräsen fick jag ut det mest inkonsekventa resultatet. På vissa ställen 

var det helt tätt, tätare än både CNC och laserskärning, på andra ställen fick jag de 

största gliporna av alla. Se figur 52. 

Figur 52: Närbild provtavla handöverfräst parkett. 
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 Lasern gav det mest konsekventa uttrycket. Jag fick en markerad kant på grund av 

den brända kanten på varje bit, precis som jag anade. Den laserskurna parketten 

var även den som var enklast att montera vilket syns genom att alla mellanrum är 

lika. Se figur 53. 

 

 

CNC-parketten var mer konsekvent än handöverfräsen, men mindre än lasern. 

Även fast jag hade tillverkat den med en datorstyrd guide fick jag den inte helt tät. 

Då den frästa kanten är helt ren, accentueras gliporna och man de syns bra om 

man jämför med den laserskurna, där den brända kanten döljer små misstag. Se 

figur 54.  

Figur 53: Närbild provtavla laserskuren parkett 

Figur 54: Närbild provtavla CNC-fräst parkett 
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5.2.2 Produkter 
För att tydliggöra mina parkettläggningar valde jag att göra produkter som visar 

hur en parkett kan se ut i ett färdigt stadium. Jag gjorde en pall i bok med CNC-

fräst parkettläggning, och en bricka i björk med laserskuren parkett. Jag använde 

mig av andra mönster än i provtavlorna för att visa på mångfalden man får med 

denna form. Parkettens visuella uttryck ändras beroende på vilken 

mönsterläggning man väljer att göra. Se figur 55-56. Se bilaga 2 för fler 

produktbilder. 

  

Figur 55: Produktbild, pall i bok 

Figur 56: Produktbild, bricka i björk 
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6. Avslutning 

6.1 Utvärdering av resultatet 
Både boken och björken har fungerat att använda för detta ändamål men har 

olika styrkor och svagheter. Boken är ett hårt träslag och håller i fräsningarna 

väldigt bra, men dextrinet fäster hårdare på det, vilket gör att man måste justera 

koncentrationen för att kunna få isär bitarna på ett enkelt sätt. 

Björken är mjukare än boken, och i CNC-fräsen gick fibrer lätt av om jag inte fräste 

väldigt försiktigt med helt skarpa stål. Även boken behövde helt skarpa stål, vilket 

blir ett problem om man tänker sig en större tillverkning i CNC. Hur ofta måste 

man byta stål för att inte skada bitarna?  

I handöverfräsen hade jag ett problem med att den fräste inkonsekvent. Vissa 

buntar kom ut helt perfekta, och var tätare än både CNC och laser. Men andra 

buntar hade hamnat lite snett i mallen och då blev hela bunten obrukbar. Med 

mallens utformning var det svårt att se om bunten blev bra eller inte innan den 

var klar, vilket gjorde att jag kunde slösa mycket tid på att fräsa klart en bunt som 

ändå inte var bra. 

 Jag kände att händerna vibrerade efter att ha använt handöverfräs under så lång 

tid, och att utsätta händerna för sådan vibrationer under en längre tidsperiod är 

skadligt. 

Det största problemet med CNC-fräsen var dess styrka. När den väl börjat fräsa 

var det svårt att kontrollera vad som hände. Jag var även tvungen att tillverka 

dextrinlim i en så hög koncentration, för att få faneren att klara bearbetningen, 

att de på boken var extremt svårt att få isär bitarna.  

CNC:n fräste med en datorstyrd guide och således borde bitarna bli helt identiska. 

Men ändå får jag inte parketten helt tät. En förklaring kan vara att det är svårt att 

montera den här parkettläggningen. Om en bit hamnar en tiondels millimeter 

snett, bygger det felet på nästa och nästa och nästa, och några rader senare ser 

jag att det är snett, men ser inte var jag kan åtgärda det.  

Med CNC skulle man kunna motverka urslagen genom att fräsa en halva med 

högerroterande frässtål, och den andra med vänsterroterande frässtål. Tyvärr 

hade jag inte möjligheten att undersöka det, men det vore intressant att se 

skillnaden i resultat.  
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Med varken CNC eller handöverfräs har jag fått till ett helt tätt mönster. Med 

handöverfräsen tror jag det beror på att mallen ger ett inkonsekvent resultat. Och 

om bitarna bara är lite olika stora så bygger man snabbt in fel när man monterar 

ihop parketten.  

I lasern fungerade björken bättre att bearbeta än boken, eftersom det i boken 

fanns fibrer som höll ihop, och när jag bröt loss biten så blev kanten fnasig. Detta 

kunde justeras genom att skära ut bokbitarna i en lägre hastighet. På det stora 

hela finner jag laserskärning vara den mest rationella metoden av de jag 

undersökt. Jag slipper momenten med att tillverka lim, limma ihop och ta isär 

bitar, vilket sparar väldigt mycket tid. Vidare blir alla bitar identiska.  

6.2 Reflektion över resultatet 
Den metoden jag idag tror skulle ge en praktisk lönsamhet är 

laserskärningstekniken. Det för att som hantverkare idag är tiden den största 

kostnaden för en kund, och laserskärning tar väsentligt kortare tid än de båda 

andra teknikerna. Även monteringen av parkettläggningen tar kortare tid, och ger 

det mest konsekventa resultatet. 

Laserskärartekniken tycker jag fungerar så pass bra att den kan fungera i ett 

sammanhang där ett rimligt pris kan erbjudas till kund. Men det går naturligtvis 

att göra fler undersökningar, jag har i det här projektet enbart jobbat med relativt 

ljusa träslag, men med mörkare träslag skulle den brända kanten döljas i högre 

grad. 

Eftersom laserskurna bitar ger ett skilt visuellt uttryck från frästa bitar vore det 

optimala som snickare att kunna erbjuda båda alternativen. Det behövs däremot 

mer utveckling på de frästa teknikerna. Dels att hitta rätt koncentration på 

dextrinlimmet för att klara bearbetning, speciellt för CNC-fräsning, och sedan 

kunna få isär bitarna. Eller utveckla något annat lim, under projektets gång har det 

kommit upp tankar på lösningsmedelsbaserade limmer som läggs i en lufttät 

behållare där lösningsångor särar på bitarna efter bearbetning.  
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Handöverfräsmallen behöver även den utvecklas. Det måste gå att säkerställa att 

bitarna blir lika stora, för som mitt resultat visar är det för inkonsekvent för att 

vara rationellt. Sedan kräver den en mycket större tidsåtgång än de båda andra 

metoderna, men med fördelen att man har större kontroll över fräsningen, samt 

kostnadsmässigt är den överlägset billigast. Mallen skulle även behöva utvecklas 

ergonomiskt, jag fick väldigt ont i ryggen när jag stod böjd över den för att kunna 

se vad jag höll på med, och vibrationerna påverkade känseln i händerna. 

6.4 Reflektion över själva ex-jobbet 
I det här arbetet började jag med att göra research i litteratur, tidigare 

examensarbeten och webbaserade källor. Då skrev jag inledningen av rapporten 

och kunde därefter välja de metoder och tekniker jag ville använda mig av.  

Efter planering och research började den praktiska delen där jag tog fram faner, 

tillverkade mallar och testade mina tekniker. Hela tiden hade jag en 

anteckningsbok med mig för att skriva ner resultat och reflektioner, och det 

visade sig väldigt hjälpsamt när jag i det tredje stadiet skulle sammanställa mina 

undersökningar.  

För mig har det här arbetssättet fungerat bra. Vissa tekniker som jag tar upp men 

inte provat kom upp väldigt sent i processen, och det jag framför allt önskat mig 

har varit att undersöka fler metoder djupare och grundligare.  
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BILAGA 1. s. 1(3) 

Bilaga 1 - Tillverkning av dextrinlim 

För att tillverka dextrinlim har jag använt mig av majsstärkelse, men ett dextrinlim 

kan även vara gjort utan andra slags stärkelser. 

Tillverkning av dextrin 

Jag har använt Maizena som består av 100% majsstärkelse. 

Jag lägger aluminiumfolie i en ugnsform och häller sedan i majsstärkelsen.  

Därefter plattar jag ut och brer ut stärkelsen till ett jämnt lager. Jag stoppar sedan 

in det i ugnen på 250oC. 

 

Stärkelsen innan torrostning 

 

Var 30:e minut tar jag ut formen och blandar noggrant, för att få en jämn 

torrostning. Hur lång tid det tar totalt skiljer sig med mängd stärkelse och ugn.  

För att få ut 4 dl färdigt dextrin, tog det för mig 2,5 timmar. 

När stärkelsen har nått en jämn gyllenbrun nyans är det färdigt dextrin. 
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BILAGA 1. s. 2(3) 

 

 

Tillverkning av dextrinlim 
I mina undersökning har jag prövat flera olika koncentrationer, och det har visar 

sig att det fäster olika på olika träslag. Den slutliga koncentrationen jag använde 

mig av består av 40% dextrin och 60% vatten. 

För att göra lim av dextrinpulvret kokar jag upp vatten. Jag mäter upp så mycket 

dextrin jag vill använda mig av och räknar sedan ut hur mycket kokande vatten jag 

skall tillsätta för att få rätt koncentration. 

4 dl dextrin och 6 dl vatten ger ett 40% dextrinlim. 

Jag häller på lite vatten först och vispar ihop pulvret och häller eftersom på mer 

vatten. När allt vatten är i så vispar jag tills det inte längre finns några klumpar 

kvar. 

Då häller jag upp det i en behållare och låter svalna innan jag förseglar den.  

  

Nyansen det färdiga limmet får beror på hur länge man rostat dextrinpulvret.  

 

Efter torrosning, stärkelsen har fått en gyllenbrun nyans och blivit dextrin 
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BILAGA 1. s. 3(3)  

 

 

Det kan även vara värt att veta att dextrinen kan mögla, och är därför bättre att 

blanda till när man behöver. Mitt dextrin möglade efter ungefär sex veckor. 

  

Det färdiga dextrinlimmet 
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BILAGA 2. s. 1(3) 

Bilaga 2 - Produktbilder 

  

Pall i bok med CNC-fräs parkettläggning, handtag i läder, mässingsskruv 
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BILAGA 2. s. 2(3) 
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BILAGA 2. s. 3(3) 

 

 

 

Bricka i björk med laserskuren parkettläggning 


