
Säten - byggtips från Yngve Ström  

Tillverkning av soffor  

Mina soffor i SS Nirvana kom från hotell Reisen och var skinnklädda med en trevlig patina, 

som efter lång och trogen tjänst, hade vad man kan säga blommat ut. För att också få lite 

bättre måttanpassning har jag nu tillverkat två nya, vilket gick till som följer.  

1. Ram för sits och ryggstöd tillverkade jag av 9mm plywood med limmade och skruvade 

förstärkningar av furu 22 x 95 enligt bild. När limmet skall torka är det säkrast att lägga det i 

press under lite vikter, så att skivorna inte slår sig. Att använda tjockare plywood utan 

förstärkning kan ge problem då plywood gärna slår sig. Det kan sedan ge problem vid de 

kommande arbetena.  

2. Stoppningen för dyna och ryggstöd tillverkar man lämpligen av vad man kallar kallskum, 

en form av polyeter, densitet 28 kg/m3. Vill man ha lite hårdare sittdynor, vilket 

rekommenderas, bör man där använda 35 kg/m3. Kallskum brukar ofta användas i dynor och 

madrasser och är självslocknande. Det kan man få tillskuret från Special-Plast AB i 

Vallentuna.  

3 Över stoppningen lägger man ett lager "Domestic" ett tunt bomullstyg och på det ett lager 

vaddmatta omkr.15 - 20 mm i okomprimerat tillstånd. Det ingick i leveransen från Trä & Tyg 

nedan.  

4. Klädseln inklusive knappar och kantförstärkning, s.k. fjäder, är gjorda i Lancelot bycast 36 

cognac A59FR, dvs. konstläder. Det kan köpas från Nevotex i Nässjö. Riktigt skinn är 

känsligt för mycket, bl. a. saltvatten och eftersom alla ändå kommer att tro att det är 

konstläder, så är det nog det den bästa lösningen.  

5. Arbetet med stoppning och klädsel har på ett förtjänstfullt sätt utförts av Britt Grövelbacke, 

som har ett litet företag som heter Trä & Tyg på Sångarvägen 17, i Täby. Hon åtar sig att göra 

hela arbetet inklusive knappar, men bottenplattan får man göra själv.  

6. Min soffa vill jag kunna använda både som sittsoffa och koj. För att man skall ligga bra bör 

kojen inte luta, men när man sitter är det bekvämare om sitsen lutar några cm bakåt. För att 

lösa det har jag gjort små löstagbara klossar, vilka ställs under frambenen på soffan när den 

används för att sitta i.  

7. Kostnaden för två soffor 1.85 x 0,7 m. om man lejer för allt utom bottenplattan, ligger i 

storleksordningen 16 000 kr inkl moms. Man kan förstås spara en hel del om man köper 

material och gör en del själv. Man kan även sänka kvalitetskraven lite, men sy klädsel med 

fjäder och göra knappar är nog ingen uppgift för nybörjare.  


