
 
 

 

Vejledning 
Sådan monterer du tæpperinge i dit tæppe 

 
Hvad er tæpperinge? 
Tæpperinge er til for at give det bedste helhedsindtryk af dit flotte, nye tæppe. 
 
Når du benytter tæpperinge, undgår vi at lave unødvendige opslidsninger i 
tæppet og får i stedet en flot finish omkring borde.  
 
Tæpperingene er specialproducerede, dyre at fremstille og fås kun i én størrelse 
og i én farve (sort). 
 
 

Hvorfor skal du selv montere tæpperingene? 
Du skal selv montere dine tæpperinge for at de kommer til at sidde nøjagtigt der, 
hvor du gerne vil have dem placeret.  
 
Årsagen til at vi ikke monterer tæpperingene på værkstedet er, at udskæringen 
kræver at tæppet ligger helt på plads i båden, for at opnå den præcise placering 
og det pæneste resultat. 
 
Så - har du fået tæpperinge med sammen med dine nye tæpper, får du derfor 
her en vejledning i, hvordan du monterer dem - og det er ikke svært! 
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Sådan gør du: 
 

1. Rul tæppe ud og læg det på, så det ligger fast, der hvor du ønsker det. 
 

2. Mærk med dine fingre, hvor hullet til dit bord er, og læg tæpperingen oven 
på hullet. 
 

3. Markér med en tusch rundt på indersiden (!) af tæpperingen.  
 

4. Stik hul i tæppet og klip hullet ud efter din tusch-streg. 
 

5. Opvarm og blødgør tæpperingen ved at vride den mellem dine hænder. 
 

6. Åben falsen på tæpperingen og læg tæppet ind hele vejen rundt. Dette 
kræver at du bukker/vrider ind i tæppet (derfor trin 5). 
 
Hvis tæpperingen sidder for stramt, kan du eventuelt klippe en millimeter 
eller to yderligere af tæppehullet. 
 
Hvis tæpperingen er placeret for meget til den ene side, så tag den ud 
igen, klip en lille smule i den modsatte side af tæppet, sæt ringen i igen 
om ryk den på plads. 

 
 

 
Tæpper med kant 

Brøndby Havn • Brøndby Havnevej 19 • 2560 Hvidovre 
Få et tilbud på tæpper til din båd 👉 www.tæppermedkant.dk 

 
 


