
Slik legger du tekstilgulvet ditt … 

Legging 
 

1. Mål opp veggene i rommet. Ta utgangspunkt i de lengste målene når du bestiller teppe, legg 

til minst 5 cm.  

2. Dersom rommet er større enn teppet, velger du i stedet to mindre for å skjøte sammen. Tenk 

da på at luggretningen må gå i samme retning. Hvis det er mulig, plasserer du skjøten der den 

er minst synlig i rommet. 

3. For best resultat bør du fjerne gulvlister før legging. 

4. Gjør rent underlaget skikkelig for smuss, limrester og lignende. 

5. Sett dobbeltklebende tape på gulvet langs veggene, ca. 5 cm fra veggen. Pass på at tapen 

fester seg skikkelig i underlaget. (Sett gjerne også en taperemse i midten av rommet) 

6. Dersom veggene er rette, legger du ut teppet mot disse og fester teppet i tapen. Hvis ikke, 

følger du anvisningene nedenfor. 

7. Begynne med å legge teppet mot en vegg. La teppet gå opp et stykke mot veggen. Dra vekk 

beskyttelsesfilmen på denne siden og fest teppet mot tapen. Trykk ned skjøten mellom vegg 

og gulv med en sparkelspade eller lignende.  

8. Vinkle kniven 45 grader og skjær av teppet langs veggen. Bruk en teppekniv med et skarpt 

blad. 

9. Gjenta trinn 6 og 7 ved sideveggene mot den første veggen. Avslutt med veggen midt imot. 

Det er viktig at man presser teppet ut mot hver vegg før man fester det mot tapen, for å 

presse ut bobler i teppet.  Bruk gjerne en planke eller lignende. 

10. La det være et rom på 2–3 mm mellom veggen og teppet. Sett på listene og støvsug. Teppet 

ditt er nå klart! 

11. Iblant må man skjøte sammen to tepper til et gulv. Legg begge teppestykkene med luggen i 

samme retning, se piler på baksiden av teppet.  Legg to helt rette sider mot hverandre. Dersom 

kantene ikke er helt rette, må man skjære sidene ved å legge det ene teppet slik at det 

overlapper det andre og skjære gjennom begge teppene, helt rett ved hjelp av en linjal. Her må 

man ta litt i og bruke en god teppekniv! Sett deretter dobbeltklebende tape på gulvet i skjøten 

(sett gjerne to remser ved siden av hverandre) og trykk stykkene mot hverandre mens du fester 

dem mot tapen.  


