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MATERIALER

FØR EFTER

• Møbelstof 
• Pladevat/hobbyskum
• Hjælpesøm, 13 mm
• Krumnål, tynd
• Saks
• Syl
• Sømløfter      
• Hæftemaskine
• Møbeltråd
• Nipsenåle 
• Kridt
• Målebånd
• Tang

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE >>

GRATIS

MØBELPOLSTRING
GODE TIPS TIL OMPOLSTRING AF MØBLER 

GENERELLE POLSTRINGS TEKNIKKER:

Teknik til usynlig syning:Teknik til beklædning af en flade: Teknik til beklædning af hjørne:

Når en flade skal betrækkes, klip da 
stoffet til med ca. 5 cm sømrum. Brug 
en hæftemaskine eller hjælpesøm. Start 
på midten af side 1 og derefter modsatte 
side. Stoffet hæftes på i et kryds, som 
vist ovenover, indtil ca. 10 cm fra hver 
hjørne, og stoffet strammes godt til. 

Ved hjørnerne trækkes stoffet om på 
bagsiden og fordeles stramt rundt 
i hjørnet. Derefter hæftes det med 
hæftemaskine eller hjælpesøm. Klip det 
overskydende stof af rundt i kanten, så 
du får en flot afslutning. Hvis fladen, der 
betrækkes, har et højt sæde/kant, kan 
der laves en fold på 90 grader, se trin 13. 
stof af rundt i kanten, så du får en flot 
afslutning. Hvis fladen der betrækkes 
har et højt sæde/kant, kan der laves en 
fold på 90 grader, se trin 13.

Her ses en illustration af de usynlige 
sting. Efter et sting, træk da tråden 
på tværs af syningen, og stram til, så 
stingene bliver usynlige. Når du trækker 
tråden på tværs, kan du også se, hvor 
næste sting skal starte. Hæft tråden 
godt, når du afslutter til sidst.



1. Fjern det oprindelige stof fra dit mø-
bel med en sømløfter.

4. Anvender du en metervare med luv 
(fx velour, chenille), tegn da en pil på 
retsiden i luvens bløde retning. Den 
bløde retning skal vende ud mod kanten 
af sædet. Det gør, at der ikke kommer 
siddemærker på stoffet.

7. Hæft med klammer eller søm på alle 
kanterne under bunden, som vist på før-
ste side med generelle teknikker. Start 
på den ene side, stram til, og hæft den 
anden side. Gentag på de andre sider.

2. Fjern alle klammer, og brug evt. en 
opsprætterkniv, hvis der sidder gamle 
syninger tilbage.

5. Lig stoffet, så det passer ned over 
sædet. Tilpas det mellem de to ben, brug 
nåle, klip forsigtigt hakker ind i stoffet, 
så det passer om stolebenet.

8. Hjælpesøm er gode at anvende, inden 
du bruger hæftemaskinen, specielt ved 
et større projekt. Fjern hjælpesømmene 
igen med en tang, når du har hæftet.

3. Brug evt. pladevat/hobbyskum under 
stoffet for bedre siddekomfort - det skal gå 
lidt ud over sædets flade. Til stoffet måles 
sædets bredde, dybde og evt. kant, tillæg ca. 
5 cm ekstra hele vejen rundt til ombuk. 

6. Lav en fold i stoffet, brug en syl til at 
presse stoffet på plads, så det sidder 
glat ned langs stolebenet. Gentag i den 
anden side.

9. Lav en fold ned omkring stolebenet, 
stram til, og slå hjælpesøm i for at holde 
stoffet fast. Hjælpesømmene skal kun 
slås let i, da de skal ud igen. 
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10. Brug en syl eller møbelnål til at 
presse diverse kanter på plads.

13. Fold og stram stoffet til - her laves 
en fold på 90 grader.

16.  Usynlige sting med krumnål.

11. Hvis nødvendigt hæft med klammer 
ved de bagerste hjørner.

14. Brug nåle til at holde det sammen. 
Buk stoffet ind forneden, så det sidder 
stramt uden synlige kanter. Gentag i den 
anden side.

18. Mål højden og bredden på ryglænet, 
læg ca. 5 cm til i ombuk.

12. Klip hakker i stoffet ved hjørnerne, 
og klip forsigtigt en kile af overskydende 
stof væk.

15. Tråd en krumnål med kraftig  mø-
beltråd. Bind en knude for enden. Synin-
gen skal være med usynlige sting - se 
teknik på første side med generelle tips.

19. Start med at betrække bagstykket på 
ryglænet. Klammerne bliver dækket af 
forstykket. Vend luvens retning nedad.
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20. Søm midlertidigt stoffet på forneden 
bag på ryglænet med hjælpesøm. Tages 
af senere, når forstykket monteres.

23. Klip overskydende stof af.

26. Fold og stram stoffet til - her laves 
en fold, så stofkanten bliver skjult. 

21. Følg teknikken fra første side (teknik 
til beklædning af en flade). 

24. Ved forstykket ligges stoffet med 
luvens bløde retning nedad mod sædet. 
Tillæg ca. 3 cm til ombuk. Tilpas det 
mellem de to ben, brug nåle, og tegn 
evt. med kridt. Klip forsigtigt hakker ind.

27. Brug nåle eller hjælpesøm.

22. Fold og stram stoffet til - her laves 
en fold på 90 grader.

25. Fold stoffet ind med nåle på alle 
sider til ca. 10 cm fra hjørnerne - som 
vist på første side under beklædning af 
flade.

28. Fjern hjælpesømmene forneden på 
bagstykket, og sæt nåle i.
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29. Klip hak ind, og klip forsigtigt en kile 
af overskydende stof væk. Sæt nåle i.

30. Fold og stram stoffet til - her laves 
en fold på 90 grader.

31. Sy alle sømmene med usynlige sting, 
og fjern nålene undervejs.
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32. Fæsten trådene godt ved afslutning 
af syningerne.

33. Her ses den færdige stol bagfra.


