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Textväggdekor - Bruksanvisning 

Viktig information innan montering av väggdekor 
Grattis till köpet av din nya väggdekor! Förhållandena nedan kan ha betydelse för hur bra väggdekoren fäster på 
väggen.  

- Väggen ska vara helt ren och torr, det vill säga att den ska vara fri från damm, fett eller liknande. Torka av 
mycket noggrant och använda en trasa som inte luddar. Kom ihåg att det kan finnas små dammpartiklar på 
väggarna som nästan inte syns så därför bör du oavsett hur väggen se ut torka både en och två gånger. 

- Väggen får inte vara nymålad eftersom den kan ge ifrån sig fukt i upp till 3 månader efter att ha målats. 
Fukten kan medföra att väggdekoren släpper från väggen. 

- En ojämn eller lös tapet kan medföra att väggdekoren inte fäster ordentligt. 
Låt väggdekoren ligga på en plan yta tills den är helt platt (normalt 3-4 dagar) 

 

Monteringsanvisningar till din väggdekor 
För att få bäst resultat i förbindelse med uppsättning av din väggdekor ska du följa nedanstående anvisningar: 
 

1.) Se till att väggen är hel, ren och torr, (se ”viktig information innan montering av väggdekor”). 
 

2.) Låt väggdekoren ”ligga till sig” så den blir platt, (se ”viktig information innan montering av väggdekor”). 
 

3.) Lägg de två arken bredvid varandra. 
 

4.) Ta försiktigt bort baksidan på överföringsarket (den gula delen) så att sidan med klister blir synlig. Lägg den 
klistriga sidan ner mot texten, sätt fast lite i taget eftersom att det annars kan bli svårt att styra. Se bild nedan 
 

5.) När du har klistrat fast hela överföringsarket på texten ska du gnida fast det med t.ex. ett bankkort, kreditkort 
eller linjal. Det är viktigt att du är noggrann så att alla bokstäverna överförs till arket. Se bild nedan 
 

6.) Klipp ut raderna en åt gången. Det finns linjer att följa men du behöver inte följa dem slaviskt och på vissa 
ställen är det inte tekniskt möjligt att följa linjerna. Se bild nedan 
 

7.) När du har klippt ut varje enskild rad så är det dags att lägga iordning wallstickern som du vill ha den 
monterad på väggen. Rekommendationen är att lägga den på golvet framför väggen som du önskar montera 
den. Se bild nedan 
 

8.) Nu kan du börja montera wallstickern på väggen. Du sätter upp textwallstickern genom att dra bort baksidan 
och klistra fast texten direkt på väggen. Tips: För att vara säker på att linjerna blir raka kan du med fördel göra 
några svaga märken med en blyertspenna. Se bild nedan 
 

9.) När du har satt upp hela texten gnider du över texten med ett bankkort, kreditkort, linjal eller liknande för att 
se till att bokstäverna fastnar på väggen. Se bild nedan 
 

10.) Sista steget blir att försiktigt dra bort överföringsarket. Det kan vara bra at ha en bomullstrasa nära till hands 
så att du kan gnida lite extra på överföringsarket om bokstäverna följer med. På vissa ställen kan det även 
vara bra att försiktigt hålla fast i bokstäverna när du drar bort överföringsarket. När överföringsarket är borta 
sitter endast bokstäverna kvar på väggen och torka med en trasa. Observera att inom de kommande dagarna 
kan bokstäverna lossna på sina ställen men tryck bara fast dem igen så kommer de att fastna. Se bild nedan 

steg 4 steg 5 steg 6 steg 7               Steg 8  Steg 9               Steg 10  


