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P A R K E T - O G  P L A N K E G U L V E

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte 
konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. 
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Hørning stave har gennemgået en grundig kvalitetskontrol på fabrikken - det er dog vigtigt også at
kontrollere for fejl og mangler inden lægningen. Vejledningen viser hvordan parketstavene kan lægges
ved nedlimning til underlaget. Vælges der limning skal læggevejledningen for parket følges vedrørende
de tekniske specifikationer. Ved underlag af spån-/krydsfinersplader eller eksisterende bræddegulv 
kan stavene endvidere fastgøres til underlaget ved sømning eller skruning. Ved sømning/skruning 
fastgøres hver stav 45º fordækt, med min. 2 søm eller skruer pr. stav. Ved 15 mm stave anvendes til
sømning 35 mm firkantede dykkere eller 45 mm T-søm til sømpistol. Ved 20 mm stave anvendes til
sømning 2,8 x 65 mm varmforzinkede runde dykkere eller 65 mm T-søm til sømpistol. Ved skruning 
af 15 og 20 mm mønsterstave anvendes 4,2 x 35 mm Monta-Flex skruer. Bor om nødvendigt for.

Stavene leveres i parketbundter som er mærket med højre- og venstrestave. Da højre- og venstre
stavene skal lægges skiftevis i stavrækken, er det vigtigt at stavene holdes adskilt indtil lægningen.
Stave til forløb eller stigemønster skal stå til akklimatisering i rummet minimum i 2 døgn. Udpakningen
af mønsterstave til andre mønstre så som sildeben, kvadrat m.m. skal først ske umiddelbart før 
lægning, da det er vigtigt, at de er så tæt på produktionsmål som muligt. 

Skal gulvet afsluttes med en frise eller bort, se vor vejledning vedr. sildebensmønster.

Generelle forhold

Højrestav                                         Venstrestav
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Hollandskmønster

1. På foto vises midterlinie/anslagsliste og 
styrelinie. Midten af gulvets endevægge 
afmærkes og markeres som midterlinien 
med en kridtsnor. Med vinkel 90º fra midten 
af midterlinien markeres med kridtsnor en 
styrelinie. For at sikre, at de første stavrækker
ikke bevæger sig, skrues der i midterlinen en
anslagsliste fast til underlaget. Start som vist
med at lægge stavene fra styrelinien.

2. Efter startrækken er udlagt, lægges 
næste stavrække forskudt med 196,5 mm 
(1/2 stavlængde) fra styrelinien.

3. De efterfølgende stavrækker udlægges 
ligeledes ud fra styrelinien. Kontroller løbende 
at de tværgående stave lægges med vinkel 90º 
på de langsgående stave. Husk ved limning at
belaste gulvet under lægningen.

Kvadratmønster

1. To midterlinier markeres med kridtstreg eller
snor i rummet 90º vinkelret på hinanden. For at
sikre, at de første kvadrater ikke bevæger sig,
kan der i midterlinien skrues en anslagsliste fast
til underlaget.

2. Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles, 
med udgangspunkt fra midterlinierne. Der kan
enten startes med et helt eller halvt kvadrat 
fra midterlinien. Gulvet bliver smukkest, hvis 
tilpasningstykkerne ved væggene bliver mindre
end en halv kvadrat. 

3. Stavene nedlimes i kvadrater, som ligger i 
90º vinkel. Der skal lægges skiftevis højre- og
venstrestave.

4. Kvadraterne lægges gennemgående i hele 
rummet inden næste kvadratrække påbegyndes.
Husk ved limning at belaste gulvet under 
lægningen.
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Skråtavl mønster

1. Midten af gulvet ved endevæggen afmærkes
(Midterlinie). 70 mm til venstre for afmærkningen
trækkes en arbejdslinie (snor eller kridtstreg).
Afsæt en styrelinje 90º vinkelret på arbejdslinjen.
Udgangsrækken (første række i felter af 3 stave)
udlægges ned gennem rummet. Hjørnerne på 
stavene skal flugte med arbejdslinien. Specielt
ved udgangsrækken er det vigtigt at stavene 
ligger 100 % i vinkel. Når udgangsrækken er lagt
er det en fordel at man afventer limens tørretid
inden den videre parketlægning fortsættes. 

2. Når udgangsrækkens lim er tør, kan man 
fortsætte lægningen. Stavene leveres i 
parketbundter som er mærket med højre- og 
venstrestave. Da højre- og venstrestavene skal
ligge skiftevis, er det vigtigt at holde stavene
adskilt indtil lægningen. 

3. Det er meget vigtigt at man under hele 
lægningen løbende sikrer sig at felterne med 
3 stave ligger 90º vinkelret. Husk ved limning 
at belaste gulvet under lægningen.

Stigemønster

1. Midten af gulvet ved de to endevægge 
afmærkes med en snor eller kridstreg. 
Derefter trækkes en arbejdslinie 32,8 mm 
(1/2 stavbredde) til venstre for afmærkningen. 

2. For at sikre sig, at de første stavrækker ikke
bevæger sig, kan der i arbejdslinien skrues en
anslagsliste fast til underlaget. Vange nedlimes i
arbejdslinien (stødes mod anslagslisten) i hele
rummets længde.

3. Trinene nedlimes vinkelret i 90º  Det er vigtigt,
at vinkelretheden løbende kontrolleres.

4. Trinene skal ligge lige over for hinanden, 
hvilket kan sikres ved at markere (med en snor
eller kridtstreg) 10-brætsmålet på underlaget.
Husk ved limning at belaste gulvet under 
lægningen.
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Sildebensmønster

1. Midten af gulvet ved de to endevægge 
afmærkes. Tegn en kridtstreg eller brug en 
snor. Derefter laves en ny streg 21,8 mm 
(1/3 stavbredde) til højre for afmærkningen
(arbejdslinie) Hjørnerne på stavene skal flugte
med arbejdslinien. Afsæt en styrelinie vinkelret
(90º) på arbejdslinien. Venstrestave lægges til
højre og højrestave lægges til venstre.

2. Det er meget vigtigt at man under hele 
lægningen sikrer sig at stavene ligger i 90º vinkel.
Specielt ved udgangsrækkerne (de to første 
rækker stave der lægges ned gennem rummet) 
er det vigtigt, at disse rækker ligger 100 % i 90º
vinkel. 

3. Når udgangsrækkerne er lagt, afventes 
limens tørretid inden den videre parketlægning
fortsættes. Husk at belaste udgangsrækken
imens limen tørrer.

4. Når udgangsrækken er tør, kan man fortsætte
lægningen af sildebensmønsteret. Påfør ikke
mere lim end at stavene kan lægges indenfor 
15 min.

Engelsk mønster

1. Her vist lagt i 45º vinkel i rummet 
(kan også lægges med en 90º vinkel i rummet).
Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes
og markeres med en snor eller kridtstreg. 

2. Fra midterliniens midte markeres arbejdslinien
på 45º vinkel. Det er vigtigt at vinkelen er afsat
nøjagtig. For at sikre, at stavene ikke bevæger
sig monteres en anslagsliste i arbejdslinien.

3. Start med at lægge midten af en kvadrat ud 
fra midten af arbejdslinien. Det er vigtigt at 
stavene nedlægges vinkelret 90º på arbejdslinien.
Der lægges skiftevis kvadrater af højre- og 
venstrestave. Udgangsrækken (den 1. række 
kvadrater med klodser) lægges gennemgående 
i hele rummet inden næste række kvadrater 
påbegyndes. 

4. Mønster-klodserne er vendbare, men gulvet 
bliver smukkest hvis klodsernes åreretning følger
de øvrige staves åreretning i kvadratet. Kontroller
løbende at stavene ligger vinkelret 90º Husk ved
limning at belaste gulvet under lægningen. 
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5. Husk ved limning at belaste gulvet under 
lægningen. 

6. Ved afskæringer ud til bort eller væg, 
limes der undtagelsesvist i fer og not.  

7. Skal gulvet afsluttes med en frise eller bort ved
væggene markeres en streg med kridtsnor. 

8. Den overskydende del af staven kan fraskæres
med en fintandet sav. 

9. For at friselisten kan monteres i afslutningen
på sildebensmønsteret fræses en not med en
overfræser.

10. Friseliste monteres.

11. Bortens hjørnesamling skæres i smig, 
og derefter fræses en not for ilægning af en løs
sløjfe (fer).

12. Den sidste stav i borten tilpasses i bredden,
ud mod væggen, hvor afstanden skal være 10-15
mm.

13. Borten belastes til limen er tør.

14. Fodliste monteres og gulvet skal have en let
afslibning inden det overfladebehandles. 




