
Byggbeskrivning RUM 
steg för steg
Du behöver bl.a:
Wellpapp (uttalas "vellpapp"; av 
tyskans Welle, våg), vågig papp 
(fluting/pipor) med på båda sidor 
pålimmat papper (liner/planskikt). 
Ju fler och större ”pipor”, ju 
stabilare wellpapp. 

Sax och tapetkniv
Skär wellpappen med kniv, eller klipp om det inte är för tjockt. Använd alltid grönt 
skärunderlägg när du skär med kniv.

Limpistolen använder du 
till detaljer med små 
fästyror, t.ex. bordsben 
mot bordsskiva osv. 
Limstavarna matas in 
baktill.

Limstiftet använder du till 
”tapeter” och annan limning 
med papper mot papper. 
”Bubblar” inte pappret.

Hobbylimmet är bra 
till små pappersbitar, 
kartong och tyg. Kan 
”bubbla” pappret om 
du har för tunt papper 
och för mycket lim.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Papp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Papp


Skisser:

Maskeringstejp/papperspejp 
använder du när du tejpar ihop 
rummet. 

Hobbylack 
Bra till möbler och lister.
Måla flera gånger om det inte täcker. Låt ytan 
torka mellan varven. Tvätta penseln direkt. 
Färgen går inte bort när den torkat.

 Ta fram planskissen där 
man ser rummet uppifrån. 
Måtten skall stämma med 
”verkligheten”, så att 
proportionerna blir rätt.

När du skall skära till 
kartongen är det viktigt att 
storleken blir rätt. Titta på 
exempel på gamla rum. 
Ju mindre, desto pilligare. 
Ju större, ju mer arbete.

OBS! Lackfärg innehåller plast och 
är giftig för vattenlevande 
organismer. Därför är det viktigt att 
så lite färg som möjligt hamnar i 
vasken. Torka av färgen med papper 
och släng i papperskorgen innan du 
tvättar talltiken.



Väggar:
Golv och 
väggar

Välj tjock kartong, gärna 
med två lager ”pipor”. 
Hittar du ingen kartong i 
salen får du leta i 
containern utanför 
gamla matsalen. Fråga 
Johanna.

Mät ut hur stora bitar du 
skall ha. Tänk på att 
väggarnas höjd är 240 
(ca.) cm i verkligheten. 
Med hjälp av höjden kan 
du räkna ut hur stora 
bitar du behöver.

Använd stållinjalen om 
du vill vara säker på att 
skära rakt. Du kan också 
använda en annan 
kartongbit som linjal.



Rita upp var fönster och 
dörrar skall vara. Du kan 
också markera var 
möblerna skall stå för att 
få rätt uppfattning av 
storleken.

Skär ut fönster och 
dörrar.

Spara biten som du skar 
ut. Den kan användas till 
att mäta med.



Tapeter:

Tapetsera
Oavsett vad du väljer att 
klä dina väggar med 
skall du INTE måla 
direkt på wellpappen. 
Detta är för att undvika 
att wellpappen böjer sig.
Du kan t.ex. måla dina 
tapeter själv (på tjockt 
papper), använda 
tidningsbilder, skriva ut 
bilder från nätet (gärna 
egna foton), använda 
tapetprover o.s.v.



Mät ut hur stor bit du 
behöver och klipp/skär 
ut.

Limma fast tapeten med 
limstift. Snåla inte. Lägg 
i press om det behövs.

Skär bort tapeten från 
fönsteröppningen och 
dörröppningen.



Golv:

Måla upp golvet, eller 
klipp ut ”klinkers” i 
papper. Du kan också 
använda svampteknik 
för att få fram sten/
marmorkänsla. 
Genom att blanda sand 
eller sågspån i lim kan 
man få fram gräs- eller 
cement-känsla.

När du målar trägolv vill 
du kanske ha fogar. Låt 
underlaget torka och 
måla sedan tunna linjer 
med en något mörkare 
färg. Man kan också 
använda en färgpenna.



Lacka:
Du kan få golvet blankt 
genom att använda 
lack. Häll upp lite på en 
ren tallrik eller lock. 
Lacken är trögflytande 
och helt vit innan den 
torkat.

Använd en ren och torr 
pensel och stryk ut 
lacken över ytan. 
Försök inte tunna ut, 
lacken är tjock och vit 
innan den torkar.

TVÄTTA PENSELN 
OCH TALLRIKEN 
DIREKT!



När lacken torkar blir det 
genomskinligt. Det tar 
ganska lång tid. Lägg 
undan och låt torka. 
OBS! INGET får ligga 
på pappret under tiden.

Mät ut hur stor bit du 
behöver till golvet och 
klipp ut.

Limma rikligt med 
limstift och lägg i press 
om det behövs



Lister och foder:

Använd tunn wellpapp 
till lister. Tänk på att 
pappen har tunna linjer. 
Tips: Klipp längs med 
linjerna, inte rakt över.

Måla med vit lackfärg.
Stryk flera gånger om 
färgen inte täcker. Låt 
torka mellan gångerna.



Du kan täcka över 
skarvar med vanligt vitt 
papper (tjockt).

Limma med hobbylim. 
Använd fingret, en bit 
kartong eller en ”tops” 
när du limmar. Limmet 
går inte att tvätta bort 
när det torkat, så akta 
kläderna.



Klipp ut fönsterfoder. 
Du kan använda biten 
som blev över när du 
skar ut fönstret som 
linjal, eller en vanlig 
linjal, för att få rätt 
längder.

Använd linjal eller t.ex. 
den utklippta 
fönsterbiten när du 
mäter ut hur långa bitar 
du behöver.

Limma på fönsterfoder, 
lister och andra detaljer 
på väggar, dörr och 
fönster med hobbylim. 
Använd finger, tops eller 
kartongbit att limma 
med.



Vill du ha glas kan du 
klistra på en bit plast 
(skrivfilm passar bra till 
detta) innan du klistrar 
på listerna. Klistra 
annars på baksidan.



Montera ihop:

Du kan också fixa 
pröjsar och andra 
detaljer av den tunna 
wellpappen eller tjockare 
ritpapper.

Använd papperstejp och 
tejpa ihop sida för sida. 
Ta hjälp av en kompis 
om det är svårt att både 
hålla och tejpa.





Möbler:

Fortsätt klistra på detaljer, 
t.ex lister och annat 
väggfast.

Fördelen med att tejpa är att 
du kan lossa tejpen och 
fortsätta jobba med 
väggarna och golvet om du 
inte blir nöjd.

Med hjälp av återvunnet 
material bygger du dina 
egna möbler. Tips på hur 
man gör t.ex stoppade 
möbler hittar du i ett annat 
häfte.



Tänk på att det ofta är på slutet man 
har chans att sätta personlig prägel 
på rummet. Glöm inte de små 
detaljerna som visar vem som bor 
där eller har bott där.

Limma fast ALLT när du är klar. Man 
skall kunna vända rummet upp och 
ned utan att något trillar ut.(Använd 
hobbylim!)


