
Pappspänning 
 

Förberedelser: 

Börja med att täcka golven och skrota 

väggar, ta bort ev. ojämnheter i form av 

spik mm. Ta även bort elkontakter före 

uppsättning, återmontera först när 

pappväggen är färdigställd. 

Täta väggar vid behov med isolering.  

Mät upp våder, de bör vara tillräckligt 

långa så spikraderna hamnar bakom 

kommande lister.  

Dag 1: 

Lägg våderna på ett tapetbord, lägg på vatten med en 

svamp på baksidan av pappen. Pappen får inte vara för torr 

då den ska sättas upp, om så är fallet så blöter man på lite 

vatten med fuktig svamp. Använd helst kallt vatten, då de 

torkar saktare. 

Rulla ihop våderna och lägg i en plastsäck, låt de ligga över 

natten. 

 

Dag 2: 

Sätt upp första våden med en spik i mitten högst upp. Slå 

inte in spiken helt, de är lättare att korrigera då. Fortsätt att 

fästa upp våden med 25 cm mellan spikarna. (tänk på att 

alltid spika med en remsa mellan, då pappen kan vara 

väldigt skör) 



Vid hängning sätter man upp hela våder, skär ut för dörrar 

och fönster efter att ni spikat klart runt om. (de är lättare att 

hantera hela våder när de är blöta) 

 

Börja med att spika dit pappremsan på ovansidan upp mot 

taket från mitten och ut mot kanterna, spika sedan kanterna, 

ta båda samtidigt, stanna ca 40 cm från golvet. 

Avsluta med att spika remsan från mitten och ner till golvet 

och sy ihop hörnet när du är 20 cm från kant och ta med dig 

sidorna ner samtidigt, för att undvika veck i hörnet. 

När våden är uppe så slår man in spikarna, därefter förtätar 

du med ca 30-35 mm avstånd mellan spikarna. 

Våd nummer två sätts med överlapp så att spikremsor sitter 

bredvid varandra.  

När pappen spänt upp sig som ett trumskinn, kan du sätta 

torremsan. Den skall blötas med vatten och sätts 2-3cm 

utanför spikremsorna.  

Därefter sätts limremsan som i sin tur ska vara 3-4 cm utanför 

torremsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om hörn ska sättas 

 

Vägg 

  Papp 

  Hörn 

  Torremsa 

  Limremsa  

 

 

Spika dit ett innerhörn så de täcker spikremsorna.  

Nu sätter man torremsa på var sida om innerhörnet, lämna 

plats för limremsa, 50% av innerhörnets bredd.  

Sist sätts limremsa som sätter lite omlott i innerhörnet och som 

tidigare 3-4 cm bredare än torremsan.  

 

När allt är torrt så grundar man pappen med mager 

linoljefärg alt utv. grundfärg för att pappen ska bli spänstig 

och tåla slutbehandling.  

 

 

Lycka till! 

 

/Bengt Nordrup 


