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Idé og Tanke

En øreklapstol er et godt, gammeldags møbel. Min idé med stolen er 

at give den et lidt moderne udtryk, så den passer ind blandt de 

øvrige møbler i stuen. Samtidig må den gerne bryde harmonien i 

stuen lidt, så der bliver spænding imellem møblerne. Det giver stuen 

liv.

Den laves delvis traditionelt delvist industrielt fordi det giver den 

bedste komfort for det moderne menneske.

Tegning

Tegningen spejler stolens stel, som udleveret.
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Arbejdsprocessen

• Stellet gøres klar. 

• Kanter raspes. 

• Forkantsbrædt monteres. 

• Rygrammen afmonteres. 

• Gjorder placeres efter tegning.

• Gjord på forkantsbrædtet.

Fjedre

•Fjedre fra forkant og bagud:

• 18 cm høje

• 28 cm høje

• 24 cm høje

• 20 cm høje

•Placeres:

• På forkantsbrædtet

• med kramper,

• Hvor gjorder krydser.

• Syes fast

• med 5-løbet 

hampegarn

• 4 steder 
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Fjedre snørres efter tegningen

Fjedertråden

• er vigtig:

• formes og

• fastbindes
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- Fjeder-opbygningen er afsluttet.

Derpå

• mellemsnørring

• hjertesnørring

(stropsnørring)
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Borlé

• Fremstilles af gjord

og indlægssnor

• Klammes fast udvendig

på armene
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Faconen

• Fine hessian 

• monteres

• syes fast på fjedrene

• ries langs fjedertråden
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Faconen opbygges

• Blår fordeles jævnt 

• Tyndt lag ries fast

• Derefter mere blår til:

• i alt 2,5 cm 

i sammentrykket tilstand.

Faconlærred

Faconen er jævn.

Faconlærred 

• Hæftes op

• Gennembindes
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• Kanterne fyldes 

• ca 1 cm ud over forkanten

• og ries fast til fjedertråden

Afsyning

• Hjørnerne først

Derpå

• 2 på skrå

• 1 på lige

• og pølsesyning bagtil.
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Pikering 

• først med blår

• så polyetherskum 

på den fugtede

kant

• og skummet limes

fast.
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Sædet monteret.

Stof monteres på sæde

• Sæde, bund og keder

syes sammen

• Fibertex syes omvendt på

- for at hindre at keder

’kravler’ op på sædet

under brug
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Arm opbygges

• Bærevæv monteres

på stopliste og arm

• Skumklods (koldskum,

3855280 )

• limes på arm bag borlé,

formet som en cigar.

• Grovtilrettes med skumsav

• Finpudses med skumrasp.
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• Koldskum 10 mm

(3855280)

til opbygning af arm

• smyges rundt om armen

• og klammes fast.
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Øre opbygges

• Facon med  

koleskum 10 mm 

(3855280)

• Limes på øre

Arm og Øre

• Facon med

polyetherskum

20 mm (1035175)

• Pikering med

• koldskum 20 mm

(3426075)

• Pæn overgang

mellem øre og arm

• Afsluttes med fibervat

Arm og øre er klar til stof.
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Der laves model 

til stof til arm og øre.

Arm og øre 

• syes sammen og

• monteres
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Ryggen formes

• Ramme til lændestøtte 

limes og skrues

på rygrammen

• Elastiske gjorde monteres
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Ryggen formes fortsat:

• Interlock fastgøres

udenpå gjorden

• Kopstykke limes og skrues

på rygrammen

• Lændestøtte formes med

koldskum 10 mm (3855280).

• Der limes endnu 10 mm

koldskum (3855280) på

hele ryggen,

• og ryggen monteres på stolen.
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Faconen gøres færdig:

• Der limes polyetherskum 20 mm

(1035175) på.

• Der limes pikeringsskum på

(50 mm koldskum, 3432100) 

så sædedybden bliver 

som forventet.

• Faconen afsluttes 

med vat,

• og ryggen beklædes.
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Sidetøj og Bagtøj

• Keder monteres

fra arm til arm

• Arm og ryg lukkes 

med fibertex.

• Bagtøj er ligeledes håndsyet fast.

• Sidetøj beklædes 

med vat, og stof hæftes

op og håndsyes fast på

kederen.

• Sidetøj er syet sammen

ved overgangen mellem

øre og arm.

•
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Bakker

• Egenproduktion

for at få bakkerne til at

passe godt.

Øreklapstol

Stolen er færdig til beregnet tid:
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Værktøj

Sikkerhed og arbejdspladsvurdering

Syl

Lim

Saks

Rasp

Stopper

Heiltand

Bøjestål

Bidetang

Skumsav

Krumnåle

Hæftenåle

Klampistol

Skumrasp

Tommestok

Skraldenøgle

Gjordstrammer

Gennembinder

Magnethammer

I et værksted er der omgang med materialer og værktøj, der

indebærer risici i dagligdagen præget af rutiner. Derfor skal 

sikkerhed indbygges i værkstedet og i rutinerne.

Dette indebærer bl.a. sikkerhedssko, høreværn, åndedrætsværn, 

og vedligeholdelse af værktøj. Fast oprydning og rengøring på 

værkstedet, samt effektiv udsugning, vil reducere luftvejsgener. 

Hæve-sænkeborde sikrer bedre arbejdstilling og beskytter mod 

rygsmerter og rygskader.

I virksomheder med flere ansatte udpeges en sikkerheds-

repræsentant, som fastholder opmærksomheden på sikkerhed i

samarbejde med ledelsen.

Er man i tvivl kan med fordel indhentes ekstern bistand. 
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Materiale og Materialebeskrivelse

Gjorde

Hampegarn

Fine hessian

Snøregarn

Blår

Fjedre og fjedertråd

Indlægssnor

Vat

Håndsytråd

Gjordsøm

Bivoks

Klammer

Interlock

Kederindlæg

Stof

Skum

Vævet af jute og hamp. Juteplantens træstof gulner 

og mørner i sollys. Tåler dårligt fugt.

5-løbet hampegarn (findes 2-3-4-5-løbet) er vokset 

med bivoks.

Tætvævet af Jute. Fremtræder lyst og glansfuldt.

Fast spundet hamp, poleret med appretering.

Restprodukt ved skætning af hør, hamp og jute.

Galvaniseret, hærdet jerntråd.

Snor/reb lavet af bomuld. Kaldes også Borlésnor.

Polyestervat (PE-vat).

Vokset bomuldstråd.

Søm af jern.

Naturmateriale.

fra Neotex.

100 % bomuld.

Plast OKE-produkt.

Zappa. 37% polyester, 12% bomuld, 51% acryl.

Martindale 25000; Rapport 28 cm.

Der er brugt 2 slags skum, begge opbygget af celler: 
Polyetherskum Koldskum

Cellerstørrelse lige store varierende

Celleform runde æggeform

Brændhæmmer Nej (kun type 14) Altid

Hårdhed efter brug tab 20-30% tab 10-15%

Fugtigt miljø kan bruges taber bæreevne


