
1. Lägg första brädraden ca 8-10 mm från väggen med fjädersidan(spåret) mot väggen.  
Sätt distansklotsar mellan vägg och bräda. Tekniskt och rent estetiskt ser det bättre ut 
om sista brädraden är bredare än 50 mm, mät upp rummet för att försäkra att sista 
brädan blir bredare än 50 mm. Skulle så inte vara fallet så klyver man även startbrädan.

2. Vid varje rads avslutning vänder man brädan som på bilden så att notsidan med låslist 
ligger mot vägen och mät av. 

3. Den kapade brädan vändes sedan och läggs på plats med den avsågade kortsidan som 
avslutning.

4. Om man är tvungen att klyva mer än 35 mm på första eller sista brädraden, kan man 
inte använda ”klick”-fjädern i kortsidan. Då får man istället limma som på bilden. Använd 
gärna en tyngd under tiden som limmet härdar.

5. A Börja nästa rad med den kapade brädan. B Lägg långsidan i läge samt skjut 
kortsidorna tätt tillsammans innan nedvinkling sker. Håll kortsidorna tätt ihop under hela 
nedvinklingsfasen. Rad efter rad gör du på samma sätt. Sätt distansklots på kortsidan. 
Ändskarvarna bör inte vara närmare varandra än 500 mm. 

    Det är viktigt att de två första brädraderna ligger absolut rakt!

6. Sista brädraden(även första vid behov) måste oftast klyvas på längden. Lägg den över 
nästa sista brädan, se bilden, och rita av väggens kontur på brädraden. Därefter klyvs 
brädan efter märknigen. Tänk på att det måste finnas distans till vägg(1,5 mm per 
breddmeter golv). Som tidigare, om mer än 35 mm måste klyvas bort ska man ta bort 
”klick”-fjädern och limma kortsidan istället.

7. Om du inte kommer åt att vinkla in brädan under t.ex. dörrfoder eller radiatorer så ska 
du hyvla bort låstappen på låslisten. Gör detta både på kortsida och långsida och limma 
på låslisten. Vinkla brädan som på bilden och dra den bakåt på plats.

8. För att ta isär brädorna, börja från vänster, lyft brädraden och slå försiktigt vid sidan om 
långskarven så att brädorna lossnar. Därefter delar man brädorna genom att hålla dem 
helt parallellt och sedan skjuta isär dem i kortsidorna. Håller man inte brädorna parallellt 
kan de skadas i kortsidan och vara svåra att få isär.

Tänk på att underlaget måste vara plant. Det får maximalt vara ± 2 mm 
höjdskillnad på 2 meters mätlängd samt 1,2 mm vid 0,25 m mätlängd. 
Tryck lätt med fingrarna in ”klick”-fjädern på brädans kortända innan läggning 
som kan hamna snett under transport.

Monteringanvsining, lamellparkett med klickfog


