
Instruktioner 

Monteringsvejledning til Folietekster 

Det er vigtigt at følge monteringsvejledningen for at få det bedste resultat inden du går i gang. 

Det bedste resultat får man på lige og glatte overflader, men de kan sagtens sættes på fx glasvæv eller (malet)tapeter. Du skal bruge: 
En tommestok /målebånd, blyant, nål, bred malertape, folieskraber (Her kan du i stedet bruge et dankort). 

Step 1: 

Overfladen hvor din folietekst skal side skal være ren og tør. Det er vigtigt du rengøre området hvor 
teksten skal side grundigt før du går i gang. Tør overfladen af med en fugtig klud vredet op i fx 
universalrengøring. Lad væggen tørre, inden du klæber folietekst på.  

Step 2: 

Folieteksten er placeret mellem 2 stykker papir. Bagsiden er der skrift på, forsiden er af klar 
overføringspapir. Inden teksten skal op, benyt folieskraber til at gnide hen over teksten for at få alle 
luftbobler ud og for at teksten bedre klæber på overføringspapiret. 

  

Step 3: 

Mål op på væggen hvor folieteksten skal sidde, og tegn en fin blyant steg/prik hvor teksten skal sidde. (Mål 
fra bogstaver der er lige høje i folieteksten). Sæt teksten fast med malertape i toppen, på væggen.  

Step 4: 

Folieteksten skal nu over på det klare overføringspapir. Begynd i højre nederst hjørne og bevæg dig opad. 
Læg tryk på din folietekst så du med jævnt tryk klemmer den ind mod overføringspapiret. Brug folieskraber 
for at sikre at folieteksten hænger ved på overføringspapiret i stedet for bagsiden. Hvis nogle bogstaver 
har svært ved at slippe bagpapiret, så brug en nål til at løsne bogstavet og tryk overføringspapiret over 
bogstavet igen, så bogstavet sidder på overføringspapiret.   

  

Step 5:   

Nu er din folietekst gjort fri fra bagpapiret og du holder op i overføringspapiret med teksten på, i din ene 
hånd, og med den anden kan du forsigtigt fjerne bagpapiret fra malertapen i toppen. Sørg for at 
overføringspapiret stadig sidder under tapen, så teksten kommer til at sidde lige. Påfør så den klisteret 
side af overføringspapiret med teksten på i en blød buge på væggen, og glat ud med folieskraberen. 

  

Step 6: 

Til sidst fjernes forsigtigt overføringspapiret så folieteksten sidder frit på væggen. Gnid grundigt på teksten/overføringspapiret på 
væggen med folieskraber og hiv derefter overføringspapiret af. Dette gøres bedst når man trækker bagud så tæt på overfladen som 
muligt. Hold øje med at hele folieteksten sidder på væggen og ikke på overføringspapiret når du tager overføringspapiret af. Hold evt. 
på bogstaverne mens overføringspapiret fjernes. Skulle der være luftbobler efter din folietekst er overført, tager du blot en knappenål og 
prikker et lille hul i luftboblen. Læg derefter tryk på og glat ud 

  

Step 7: 

Ved større tekster, kan du evt. klippe teksten over mellem linjerne og tage teksten i små bider. Når du 
engang ønsker at fjerne din folietekst tager du fat i et hjørne og piller den langsomt af. Den kan evt. 
varmes let op med hårtørrer (for at løsne limen), men kun ganske lidt. Får den for meget varme, kan 
klæbestoffet accelerere og sidde bedre fast. Skulle der sidde en limrest tilbage, tager du blot lidt terpentin 
på en blød klud og renser forsigtigt. 
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