
apetsering av kulturhistoriske  
tapeter fra Norsk Arv

Slik forbereder man seg
Overflater skal være rene, tørre, faste og godt forankret. 

Tapetrester fjernes hvis de ikke er av en slik karakter at de skal bevares. 
En bevarer de ved å legge noe over som det nye tapetet legges på. 

Da har man bevart historien i veggen. 
Alle malte flater vaskes/mattes , de må være tørre og støvfrie.  

Overflaten må være sparklet og alle ujevnheter må fjernes. 
Det kan med fordel grunnes med bunnfarge. Forlim alle sparklede flekker  

da de vil trekke litt lim hvis det ikke er grunnet. Bruk anbefalt lim.  
Pass på temperaturen i rommet. Veggene bør ikke være kaldere enn 18 grader fordi  

det kan medføre bobler og forlenge tørketiden. 

Oppsetting
Bruk tapetklister for kraftig papirtapet for eksempel  

Arabin, eller Lim og Handtrykk sitt pulver som røres ut i kaldt vann. 
Følg anvisning på pakken. Du må ha en malerull eller kost, tapetbørste, skarp tapetkniv,  

linjal, loddesnor og tommestokk. Overflødig lim tørkes forsiktig av med myk klut eller svamp som ikke farger.  
Overflødig lim vil gi blanke skjolder. Kontroller at all tapet er riktig design og legg etter rapport på mønster. 

Du kan selv velge om tapetet skal sitte kant i kant eller med overlapping. 
Tapetene er ikke kantskåret, dermed har du mulighet til å velge hvilken side overlapp  

skal sitte i forhold til lyset i rommet. Tapet av en slik type var tidligere nesten alltid satt opp med overlapp. 
Enkelte design kan ha border på siden som skal skjæres av og settes opp mot taklist (f.eks. Svinør).

Start ved vindu eller dør. Lag en loddelinje som du følger når den første bredden settes opp.
Lim påføres i passe tykkelse på baksiden av tapetet som legges sammen og skal trekke. 

Dette er viktig så limet ikke tørker til det skal opp på veggen. 
Pass på og ikke lag skarpe bretter da dette vil ødelegge tapetes trykk på framsiden. 

Nå skal den trekke minst 5 minutter og ikke lenger enn 10 minutter. 
Tapetet festes oppe først, stryk så forsiktig med tapetbørste fra midten og ut. 

Tilpass mønster før du stryker helt ned og ikke lager luftlommer.  
Fjern lim søl forsiktig med en gang. 

Skjæres oppe og nede før den er tørket. Bruk gjerne en stålsparkel  
som støtte når man skjærer med skarp kniv.

  
Vedlikehold

Tapetet kan vaskes forsiktig. Linoljeforsterket limfarge vil kunne ha litt overskudds farge til den herder etter en stund. 
Tapet med store kontrastfarger må vaskes forsiktig med mildt såpevann eller helst rent vann på en myk klut. 

Tapetet er god på lys inn i rommet. Fargegjengivelse er meget god fra alle vinkler.
     

Lykke til med din tapet fra 
Norsk Arv as

T



NORSK ARV TAPET
RULLENGDE 10,05M

DESIGNNAVN DESIGN-
NUMMER BREDDE MØNSTER-

RAPPORT

Svinør (bord inkl.) 40 110 0,47 m 14 cm rett

Svinør (bord inkl.) 40 111 0,47 m 14 cm rett

Stolmakergata 8, Oslo 40 100 0,47 m 23 cm rett

Stolmakergata 8, Oslo 40 101 0,47 m 23 cm rett

Kirkevolden, Førde 40 130 0,53 m 20 cm rett

Kirkevolden, Førde 40 131 0,53 m 20 cm rett

Kroken, Bergen 40 240 0,53 m 8 cm forskj.

Kroken, Bergen 40 241 0,53 m 8 cm forskj.

Torvet, Breivik 40 210 0,53 m 40 cm rett

Torvet, Breivik 40 211 0,53 m 40 cm rett

Villa Snøringsmoen 40 253 0,47 m 20 cm rett

Lillegate 2, Grimstad 40 120 0,47 m 14 cm rett

Lillegate 2, Grimstad 40 121 0,47 m 14 cm rett

Lillegate 2, Grimstad 40 122 0,47 m 14 cm rett

Jakhellngården, Bodø 40 220 0,53 m 18 cm rett

Jakhellngården, Bodø 40 221 0,53 m 18 cm rett

Strandgaten, Risør 40 249 0,53 m 30 cm forskj.

Strandgaten, Risør 40 250 0,53 m 30 cm forskj.

Strandgaten, Risør 40 251 0,53 m 30 cm forskj.

Strandgaten, Risør 40 252 0,53 m 30 cm forskj.

Sande Prestegård 40 230 0,53 m 50 cm forskj.

Gernergaarden, Moss 40 200 0,53 m 40 cm forskj.

Kragerø 40 260 0,53 m 27 cm forskj.

Ålesund 40 270 0,53 m 18 cm forskj.

Lillesand 40 280 0,53 m 20 cm forskj.

VIKTIG
Fordi dette er kopier av gamle tapeter har de ikke  

eksakt samme bredde. Tapet Svinør har bord trykket 
på den ene siden. Borden skal skjæres av før oppsetting.

SLIK TESTER DU  
TAPETKVALITETEN

Fukt en bit av tapetet og la det hvile. 
Dersom det er av god kvalitet vil ikke papiret loe, 

men beholde spensten i papiret selv om det er fuktig. 
Det kan være lurt å grunne veggen der du vil henge opp tapetet.  

Bruk for eksempel en jevnt sugende alkydmaling.  
Da blir resultatet penere. Husk å sjekke mønsterrapporten 

slik at tapetmønsteret ikke havner opp ned.  
Ikke juks i hjørnene. Tapetet skal skjæres til og legges pent inntil. 

Ikke fall for fristelsen til å trekke det i bue over hjørnet. 
Tapetene i Norsk Arv kolleksjonen har 100 % optisk dekkevne, 

er fargeekte og kan tørkes forsiktig av med klut. 

OPPSETTING 
AV BORDER

En detaljert oppsetningsanvisning er gitt på baksiden  
av etikettene som ligger ved hver rull. Merk opp på veggen  

der hvor borden skal plasseres. Limet påføres jevnt, ikke for tynt. 
Brett bordens limside mot limside og la den trekke  

i ca. 5 min. Fest borden. Unngå limsøl. Hvis uhellet er ute, 
må limet fjernes med en gang. Bruk rent vann og klut.

NORSK ARV BORDER 
RULLENGDE 20M

DESIGNNAVN DESIGN-
NUMMER

Kirkevolden 40 310

Kirkevolden 40 311

Brusve 40 320

Brusve 40 321

Lillesand 40 300

Lillesand 40 301




