
 

Monteringsanvisning av ljudabsorberande tavlor 

Steg 1 (gäller flerdelade tavlor) 

Lägg ut tavlan på golvet och sätt tavlorna i den ordning som det ska vara. 

 

Steg 2 

Kom ihåg: Låt upphängningen ta tid 

Fundera noga över vart du vill hänga upp din ljudabsorberande tavla. Mät väggen först och markera ut önskad layout 
med bilderna på ett papper eller markera direkt med en blyertspenna på väggen. Kom ihåg att hänga 
ljudabsorberande tavlan i ögon nivå – du vill inte behöva kolla upp på dom.  

Mät upp var ljudabsorberande tavlan ska placeras. 

Håll upp tavlan på platsen och bestäm var den ska sitta. Använd en tumstock/måttband och mät ordentligt så det blir 
rätt från början. Markera punkten eller punkterna med en blyertspenna. 

Hämta verktygen för att sätta din ljudabsorberande tavla på plats. Hämta din skruvdragare/skruvmejsel, hammare 
samt skruv och plugg. 

Steg 3 

Förborra hålen på dina markeringar du gjort. Nästa steg är att fästa pluggen och skruven i hålet. Börja med att föra in 
pluggen. Använd en hammare om nödvändigt. Fäst därefter skruven med hjälp av en skruvdragare eller skruvmejsel. 

Steg 4 

Häng upp din tavla 

 



 

Tips på olika sätt man kan hänga upp ljudabsorberande tavlor - Kom ihåg: Låt upphängningen ta tid! 

Häng tavlor efter en mittlinje 

Häng dina tavlor på väggen efter en mittlinje 

Genom att hänga dina tavlor efter en mittlinje, kommer tavlornas olika storlek att få mindre betydelse när de hänger 
bredvid varandra. Det här är det bästa alternativet att hänga tavlorna efter om de har olika storlekar. Häng tavlorna 
något över mitten på väggen, cirka 1,4 meter upp, beroende på vilken takhöjd du har. Försök hålla avståndet mellan 
de olika tavlorna lika, vilket ger ett mer strukturerat intryck, och mindre rörigt. 

Tavlor efter baslinje 

Hänga tavlor efter baslinjen passar bäst med stora tavlor 

Om du har stora tavlor brukar det vara bäst att hänga tavlorna efter baslinjen. Alltså i linje med underkanten på 
tavlorna. Lagom avstånd från golv, beroende på takhöjd och tavlornas storlek, brukar vara på mellan 0,8 till 1,4 
meter. Håll alltid samma avstånd mellan dina tavlor, för att skapa ett mindre rörigt intryck. 

Tavlor efter överkantslinje 

Häng tavlor i linje med överkanten 

Att hänga upp tavlor i nivå med överkanten är den minst vanliga metoden. Metoden är dock den mest effektfulla om 
man har många tavlor som ska hängas på väggen. Passar bra om tavlorna hänger lite längre upp på väggen. Försök 
alltid hänga tavlorna med samma mellanrum för att skapa en enhetlig bild. 

Tavlor i höjdled 

Hänga tavlor över och under varandra 

När du ska hänga tavlor över och under varandra, är det viktigt att den större tavlan alltid hänger över den mindre. 
Låter konstigt för de flesta, men resultatet talar för sig självt. Håll tavlorna i en rak vågrätt linje. Enkelt, snyggt och 
stiligt. 

Gyllene snittet  

Häng dina tavlor på väggen efter gyllene snittet 

När du hänger upp dina tavlor på väggen med förhållandet i gyllene snittet (nytt fönster), skapar du en perfekt 
balans mellan tavlornas storlek och deras proportioner till varandra. Du får en mycket fin harmoni och balans mellan 
deras storlekar när de hänger bredvid varandra. Linjen eller själva snittet som de hänger efter, brukar hamna på runt 
140 centimeter upp på väggen och från golvet. Metoden är mycket vanlig på bland annat muséer, konstutställningar, 
större salar och liknande. 

Så här hänger du upp med Gyllene snittet 

1. Mät fram avståndet till mitten på din vägg. Avståndet brukar vara på 120 till 140 centimeter från golvet beroende 
på din takhöjd. 

2. Dela nu din tavlas höjd i tre lika stora delar, och dra sedan av denna tredjedel du får fram, från väggens mitt. 

3. Talet som du nu får fram, ska nu ligga på tavlans underkant när du hänger den på väggen. 

Exempel: Låt säga att mitten på din vägg hamnar 140 centimeter upp från golvet. Din tavla är 90 centimeter hög. Om 
vi delar tavlans höjd på 90 centimeter i tre delar, får vi fram 30 centimeter. Om vi drar av 30 centimeter från 140 
centimeter, får vi fram 110 centimeter. Din tavla som är 90 centimeter hög, ska ha sin underkant 110 centimeter från 
golvet när du hänger den på väggen. 


