
 

 
Hur du målar och tapetserar själv 
Grunder för lyckad måleri och tapetsering 

Förbereda/planera 

1 slut yta 
t ex tapet, väv, målat 

2 Färgsätta  
färgkartor, tapetkartor, provburkar med målarfärg (färghandlaren lånar gärna ut kartor) 

3 förutsättningar 
t ex utvändig målning när det regnar = nej, för kallt =nej, för varmt =nej  
invändigmålning, åtkomlighet, god ventilation mm 

4 materialinköp 
vilka måleriprodukter, hur mycket och vilka måleriverktyg 
(det hjälper den professionella måleributiken gärna med) 

5 utförande moment  
börja målningsarbetet uppifrån och nedåt 
t ex: vid invändig målning 1 tak, 2 väggar, 3 snickerier  
vid tapetsering 1 tak, 2 snickerier, 3 tapeter 

Målningsbehandlingar 

1 skydda 
är man noga med inteckningen = mindre efterrengöring av färg, lim, damm, skräp mm 
inteckning av golv, möbler, fönsterbänkar mm tex golvpappret om alla skarvar är tejpade 
omlott i varandra då slipdamm smuts mm som ligger på pappret kan man vika alla 
golvpapprets kanter till mitten som ett  brev/kuvert. Då förseglar man all damm o smuts mm. 

2 rengöring 
tvätta bort krita, smuts, nikotin, damm, fett (fett syns oftast inte) 
- slarvar man med rengöring kan vidhäftning försämras = färg/tapeten släpper 
- kan bli genomslag på den färdiga ytan = fläckar uppstår 

Vidhäftningsprov 

målad yta sätt tejpen på målade ytan och dra bort medföljer färgen = dåligt bunden 
tapetserad yta dra loss en bit medföljer stora delar av tapeten = dåligt bunden 

(använd en förseglingsfärg vid behov tex dåligt bundna underlag) 
eller vid risk för genomslag som Rökskadat, nikotin, trä, kvistar, tusch, bläck mm. 

3 borttagning 
ta bort dåligt bundet material som tapet, färgs släpp, skrapa upp sprickor mm 

4 utjämning av underlag 
spackla ojämnheter, skarvar, hål, sprickor, skador 

(vid spackling ta en handlampa och skapa ett släpljus då syns alla ojämnheter) 

vid spackling av nya gipsskarvar behövs en armeringsremsa i spacklet detta utgår ifall man 
skall ha en armerings duk på taket eller väggen. 

starka sugande ytor är bra att grunda en gång innan spackling annars suger ytan till sig 
spacklets vätska då får den ingen vidhäftning (tex trä och rena material) 

 



5 färdigbehandlig 
måla så spacklingar och sugande ytor är mättade så hela ytan är lika mättad så inga färg 
skiftningar uppstår och att man får en god täckförmåga.  

använd gärna en grundfärg så att färdigfärgen får en bra vidhäftning vissa tapeter sätter man 
kant i kant vissa med överlapp (trådkant) 

tapeter finns förklistrade där man applicerar tapetklister på tapeten samt den som sättes torr 
direkt på väggen (är att rekommendera för den ovana, man slipper tapetbord, klistermaskin 
samt mycket enklare arbetsmoment man rullar och penslar på väggen sedan så sätter man 
torra tapeten direkt mot väggen och renskär mot taket sockeln eller dörrfoder.  

Sätt gärna omlott ca 1cm vid vägghörn så slipper man spänningar eller i särdragningar i 
hörnen börja vid fönstret så skarvarna blir mindre synliga (när det är trådkant) 

Byt rakblad ofta så minskar risken för taggiga eller sönder rivna kanter 

Glöm ej att torka med en blöt svamp all överflödig tapetklister vid vinklar, snickerierna, 
skarvarna. Det är näst intill omöjligt att få bort torkad tapetklister utan att skada tapeten 

Vid mönsterpassning blir det mera spill bitar = större åtgång av tapet  

Oftast står det på tapetrullarna rekommendationer om uppsättning, ljusäkthet, tvättbarhet, 
längd, brädd, mönsterpassnings höjd 

Beställ gärna ett par extra rullar ifall man skulle behöva byta ut några våder s å slipper man 
tapetsera om hela rummet 

Tapettillverkarna byter tryck med jämna intervaller (samma tapet men annan kulörton) 

Var vänlig mot miljön - återvinn 

Relaterade länkar 

Färgsätta – hur man väljer rätt färg/kulör? 

Målerimaterial - vilka målarfärger och målerimaterial används och varför? 

Måleriprodukter - vilka måleriverktyg används och varför? 

Övriga tips & råd  

 

www.alcro.se, www.flugger.se, www.nordsjo.se, www.beckers.se, www.tecknos.se, www.caparol.se, www.eco.se,  
www.durosweden.se, www.borastapeter.se, www.farg-kvalitet.com, www.anti-corrosion.com, www.ncs.se 
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