
Så här lägger du ditt textila golv… 

Läggning 
 

1. Mät upp rummets väggar. Utgå ifrån de längsta måtten vid beställning av matta, lägg till 

minst 5 cm.  

2. Är rummet större än mattan, välj då istället två mindre för att skarva ihop. Tänk då på att 

luggriktningen måste gå åt samma håll. Om möjligt, placera skarven där den är minst synlig i 

rummet. 

3. För bäst resultat, ta bort golvlister innan läggning. 

4. Gör rent underlaget ordentligt från smuts, limrester och dylikt. 

5. Sätt dubbelhäftande tejp på golvet längs väggarna, ca 5 cm ifrån väggen. Se till att tejpen 

fäster ordentligt i underlaget. (Sätt gärna även en tejpremsa i mitten av rummet) 

6. Om väggarna är raka, lägg ut mattan mot dessa och fäst mattan i tejpen. Om inte, följ 

anvisningarna nedan. 

7. Börja med att lägga mattan mot en vägg. Låt mattan gå upp en bit mot väggen. Dra bort 

skyddsfilmen på denna sida och fäst mattan mot tejpen. Pressa ner skarven mellan vägg och 

golv med en spackelspade eller liknande.  

8. Vinkla kniven 45 grader och skär av mattan längs väggen. Använd mattkniv med vassa blad. 

9. Gör om steg 6 och 7 vid sidoväggarna mot första väggen. Avsluta med väggen mitt emot. 

Viktigt att man pressar ut mattan mot respektive vägg innan man fäster mot tejpen för att 

släta ut bubblor i mattan.  Använd gärna en planka eller liknande. 

10. Lämna ett utrymme på 2-3 mm mellan vägg och matta. Sätt på listerna och dammsug. Din 

matta är nu klar! 

11. Ibland behöver man skarva ihop två mattor till ett golv. Lägg de båda mattbitarna med luggen 

i samma riktning, se pilar på mattans baksida.  Lägg två helt raka sidor mot varandra. Är 

kanterna inte helt raka får man skära sidorna genom att lägga ena mattan omlott mot den 

andra och skära igenom båda mattorna, helt rakt med hjälp av en linjal. Här måste man ta i 

lite och ha en bra mattkniv! Sätt sedan  dubbelhäftande tejp på golvet i skarven (sätt gärna 

två remsor bredvid varandra)  och tryck bitarna mot varandra medan du  fäster dem mot 

tejpen.  


