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ARBETSBESKRIVNING 

Pappspänning 
 

 

 
 

 

FÖRBEREDELSER 
 

Rensa allt underlag från ev. gammal 

papp, utstående kvistar, stickor, spikar, 

etc. 

 

Ta bort tak- och golvlister, samt foder 

runt dörrar och fönster. Går det inte utan 

att dessa detaljer tar skada, så bör man 

anpassa pappspänningen därefter. 

 

Klipp våder av pappen. Har man fått 

bort lister och foder så kan våderna 

klippas någon centimeter kortare, då de 

kommer att täckas efteråt. Ska våderna 

anpassas mot lister och foder, bör man 

ha några centimeter tillgodo och skära 

mot kanter efter pappspänningen. 

 

Fukta våderna med kvast eller blom-

spruta, rulla ihop dessa och låt de dra i 

plastsäck över natten. 

 

Se till att rummet inte är för varmt eller 

dragig när pappen skall spännas. Pappen 

kan då torka för snabbt punktvis och 

inte spänna jämnt. 

 

 

SPÄNNING PÅ VÄGGAR 
 

Börja med första våden närmast ljus-

källan (fönster, dörr). Fäst våden med 

en nubb mitt i övre kanten. Justera 

våden längs hörnet/kanten och släta ut 

pappen utan att spänna den. Nubba övre 

kanten med c:a 20 cm mellanrum (inte 

de sista 10 cm som skall överlappas av 

nästa våd). Fortsätt att nubba långsidan 

med samma mellanrum mellan nubb-

arna. Nubba nedre kant på samma sätt, 

men inga nubbar där våden skall över-

lappas. Nubba nu klart med fuktad och 

dubbelvikt spikstrimla av riven papp i 

enlighet med skiss 1 (lister och foder 

borttagna!), eller i sicksack som i skiss 

2.  

 

Lägg nu över nästa våd med en 

överlappning på c:a 10 cm och upprepa 

infästningen med samma mellanrum 

mellan nubbarna. Överlappningen skall 

alltid spikas i sicksack som i skiss 1 och 

2. Övre och nedre kant spikas med spik-

strimla eller i sicksack beroende på om 

pappen hamnar under eller intill lister. 

 

Materiallista 

 Spännpapp 

 Golvskyddspapp eller 
oplastat tapetpapper  

 Tapetklister 

 Nubb och hammare 

 Mattkniv 

 Linjal eller rak trälist 

 Sax 

 Blomspruta eller kvast 

 Sopsäckar av plast 

 Kärl för limblandning 
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En våd skall alltid sluta och börja mot 

sidor på eventuella fönster eller dörrar 

enligt skiss 3. 

 

Pappen skall nu torka och spännas innan 

man sen lägger på klister- och torremsa 

i skarvarna enligt skiss 1 och 2. 

 

Torremsan skall fuktas och pressas 

ovanför nubbraden (lägg lite lim i övre 

kanten så den fäster), varpå klister-

remsan (ej fuktad) limmas med tapet-

klister ovanför denna (se skisser). Till 

dessa remsor används golvskyddspapp 

eller oplastat tapetpapper.  

 

Vid nubbning enligt skiss 2 skall en 

klisterremsa läggas ovanför nubbraden 

mot taklist, golvlist, eller dörr-/fönster-

foder. Det är viktigt att denna remsa är 

av riven spännpapp (annars syns nubb-

arna igenom). I rummens hörn limmas 

en c:a 20 cm bred remsa som viks in 

med trälinjal eller liknande och som 

täcker båda nubbraderna i mötande 

väggar. Observera att om huset inte är 

särskilt rak, måste man använda sig av 

två separata remsor. Risken är annars 

stor att man får veck i pappen. 

 

 

SPÄNNING AV TAK 
 

Att spänna tak går till på samma sätt 

som för väggarna, men det krävs två 

personer för att utföra arbetet. En som 

håller och rullar ut våden - och en som 

nubbar. 

 

Börja pappspänna närmast ljuskällan 

(fönster eller dörr). 

 

Anpassa metod enligt skiss 1 och 2 

beroende på om taklisterna är nedtagna. 

 

Rulla ut den fuktade våden c:a 1 meter, 

anpassa pappen längs väggen och nubba 

kortsidan med ett par nubbar (de sista 

10 cm som skall överlappas, nubbas ej). 

Fortsätt att rulla ut och nubba långsidan 

mot väggen med c:a 20 cm mellanrum 

mellan nubbarna (spika växelvis mot-

satta sidan utan att slå i nubbarna helt), 

och avsluta med den andra kortsidan 

(nubba ej de sista 10 cm som skall över-

lappas). Nubba klart enligt skiss 1 eller 

2 (spikstrimla eller sicksack). Nubbarna 

på den långsidan som skall överlappas 

skall bort innan nästa moment påbörjas. 

 

Överlappa den första våden med nästa 

våd med c:a 10 cm. Se till att fästa våd-

en parallellt med föregående våd. Börja 

med c:a 20 cm mellanrum mellan nubb-

arna. Överlappningen nubbas slutligen i 

sicksack. Kortsidorna nubbas enligt 

skiss 1 eller 2 (de sista 10 cm ska över-

lappas och nubbas ej). 

 

Upprepa ovanstående momenten tills 

hela taket är pappspänt. 

 

 

BRA ATT VETA! 
 

Nubbning med spikstrimla (nubbremsa) 

i kanter ger en starkare infästning än 

med motsvarande nubbning i sicksack. 

Man bör dock betänka att på synliga 

ytor blir det en upphöjd kant (ett lager 

spännpapp + dubbelvikt remsa), som 

bör spacklas och täckas över med 

klisterremsa. Vid nubbning i spikstrimla 

är det även svårare att sänka nubb-

skallen i pappen. Det finns således ett 
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tekniskt och ett estetiskt ställnings-

tagande vid val av de olika teknikerna. 

Dock är borttagning av lister/foder 

samt användning av dold spikstrimla 

(nubbremsa), att föredra ur hållbarhets-

synpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbelvikt spikstrimla (nubbremsa) 
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