
Ombetræk selv dine
spisebordstole

Gratis vejledning - kun til privat brug!

Det følgende værktøj og materialer anbefales til opgaven:
• Skumplade på 20 mm tykkelse (f.eks. TM’s HR50 50kgs koldskum).
• Møbelstof, Kunstlæder eller Møbellæder.  

Vær opmærksom på at stoffet har en høj slidstyrke (over 20.000 Martindale). Det er ærgeligt hvis 
stoffet bliver for hurtigt ødelagt, når man nu lægger så mange kræfter og timer i at betrække sine 
stole.

• Hobbykniv inkl. nye knivblade i god kvalitet.
• Kontaktlim på spray.
• Polsterhammer og 12-13 mm. klipsøm til ophæftning.
• 6-9 mm klip- el. kamsøm til at fastgøre stoffet, hvis du ikke har adgang til en klammepistol.
• Klammeoptager (en udtjent skruetrækker ell. lign. kan bruges istedet, til at løfte klammerne med).
• God Stofsaks eller lignende.
• Polsterskævbider el. almindelig skævbider.

Ikke påkrævet, men vil gøre arbejdet lettere:
• Klammepistol til el eller trykluft inkl. klammer.
• Lærredstape, kunstlæder-strimmel eller fibertex.



Aftag betræk

1.  Aftag absolut og uden undtagelser altid det gamle betræk, da det ellers vil have en tendens til at lave 
buler og klumper under det nye betræk, når du strammer dette korrekt!

Du kan vælge at udføre det faglig korrekt, med udtagning af alle de gamle klammer, eller du kan “snyde” lidt 
og nøjes med at afskære det gamle betræk lidt udenfor klammerne og derefter lade de fleste af disse blive 
siddende.
Hjørnerne bør dog renses helt, da der ellers ikke vil være plads til det nye betræk her.

2. Den gamle skumpolstring bør nu vurderes nøje! 

Tryk med flad hånd på skummet, dels omkring midten af 
sædepladen, hvor det har været belastet mest og dels ved 
pladens bagkant (nærmest ryglænet), hvor belastningen ikke 
har været så stor.
Mærk om du kan føle en forskel i skummets bæreevne.

Hvis du er i den mindste tvivl, hvis det er mere end ca. 8-10 
år gammelt, eller hvis der er synlige rynker i skummet, an-
befaler vi at du skifter det. 

3. Hvis udskiftning er nødvendig, afrives det gamle skum og 
derefter skrabes evt. fastlimet skum af, med f.eks. en metal-
spartel med afrundede kanter eller groft sandpapir.

Pålimning af skum
5. Skummet limes på træpladen med kontaktlim. 
Spray et tyndt lag lim på både skum og træplade, vent 1-2 minutter. Limen skal klistre, men ikke lave belægn-
ing på fingrene (Snaptør) og tryk derefter skummet fast på pladen.

Skæring af skum

4. Det nye skum afskæres, så det er for stort til pladen (ca. 3-4 cm. 
hele vejen rundt). Brug en hobbykniv, helst med et helt nyt blad. 
Læg evt. et stykke pap eller lignende, som underlag til at skære på.

Vi har her valgt at bruge TM’s egen 50 kgs skum (20mm).
Stolen vil se overdrevet tyk og klodset ud med en tykkere skum og 
være sværere at betrække.
Ved brug af en god kvalitet skum er 20mm nok.

Tilpasning af skum

6. Afskær det overskydende fra bagsiden/undersiden af sædet.
Knivbladet føres langs træpladen med et skråt snit udefter, så det færdigskårne skum læner sig udover træp-
laden (se billede til højre) og følger med ned over trækanten når stoffet senere monteres. 
Skær i ét langt træk, så der ikke kommer “bølger” i skummet. 
Hvis der er et indhak i sædet til stoleben, så skær lige ned der.



Skumkanten

7. Sprøjt kontaktlim på den skrå skumflade og på trækanten (Tag en side af gangen).
Vent nogle minutter og “nap” skummet ned på kanten. 
Tag den inderste lille kant først, så er det lettere at få den yderste kant ind over. 
Hvis der er indhak i sædet til stoleben, skal kanten ikke “nappes” ned, da der så ikke er plads til benene.

Påsætning af betrækket

Vi har her valgt at bruge Shetley møbelstof i farven blågrøn.

8. Læg stoffet med vrangen op på arbejdsbordet, anbring 
sædepladen på stoffet.

Klip så du kan trække stoffet 2-3 cm henover de gamle klam-
mer/søm.
9. Vigtigt!  Hvis stoffet er f.eks. stribet, er det nødvendigt at 
udmåle og opmærke midten af træpladen på både for- og 
bagkant, for senere at kunne montere stoffet så striberne sid-
der helt lige og præcis midt på sædet.

10. Træk (ikke for hårdt) midten af stoffet på forkanten, om på pladens 
bagside.
Fastgør det med et hæftesøm slået halvt i, eller evt. med en hæfteklamme, 
som klammes skævt i træet, så den “stritter” op i den ene side og dermed 
senere er lettere at fjerne igen, med f.eks. en bidetang.

11. Træk stoffet til midten af pladens modsatte side og 
her hæftes tilsvarende med et søm eller en klamme 
(Meget stramt).
Gør det samme med siderne, bare ikke så stramt, at 
stoffet “svæver” over sædet.

12. Stram det ene hjørne af forkanten skråt fremad og 
hæft. Forsæt på sædets bagkant med samme frem-
gangsmåde.

Fortsæt med siderne på samme måde, men pas på 
ikke at stramme for meget i denne retning (på tværs) 
og dermed trække trådene, mønsteret eller striberne 
skæve.



13.  Vend sædet om og foretag en kritisk vurdering af 
stoffets placering.
Ret eventuelle skævheder i stoffets montering, da det 
kun drejer sig om, at fjerne et søm eller en klamme og 
isætte en ny. Sæt flere søm hen langs siderne, for at sty-
re stoffet.

14.  Fjern (med bidetang eller knibtang)
 et hæftesøm/hæfteklamme ad gangen og stoffet fast-
gøres endeligt – næsten helt indtil hjørnerne fra alle sid-
er.

Hvor langt fra hjørnet man stopper, afhænger af mange 
ting, men ca. 4-8 cm. vil, som hovedregel være passende. 

16. Det overskydende stof på begge sider af 
hjørnet, trækkes nu med et fast greb omkring 
hjørnet og fastgøres delvist med hæftning – 
eller færdigmontering, hvis det allerede nu, 
sidder hvor det skal.

Montering af hjørner

På hjørner ved stoleben klippes en slidse ind, hvorefter stoffet trækkes stramt nedover kanten og fastgøres.

15. Sørg for at stoffet er meget stramt.
Start fra midten og gå ud.
Vær opmærksom på at kanten ikke “buler” når klammerne er sat i.



Afslutning

17. Klip eller afskær med hobbykniv, det overskydende stof.

18.  Man kan afslutte med f.eks. lærredstape, kunstlæderstrimmel eller lign. som afdækning af stofkanten så 
stoffet ikke trævler.

Alternativt kan der monteres et stykke fibertex “bundstof” under sædet – det har ikke nogen særlig funktion, 
men det ser faktisk temmelig professionelt ud, hvis nogen skulle finde på at vende stolen om.

Her ser du det færdige resultat. - God fornøjelse med projektet :-)

Go’ arbejdslyst!
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