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1: Hvad er wallstickers?
Wallstickers er dekorative “klistermærker”, ofte udført i en enkelt farve. Den primære forskel på wallstickers og ”almindelige” klister-
mærker af papir/folie, er deres detaljerede udskæring, størrelsen og materialet, det er lavet af. Wallstickers er nemlig oftest produceret 
af PVC (Poly Vinyl Chlorid) folie, der gør materialet mere lækkert og ensartet i sit udseende og mere holdbart og modstandsdygtigt 
overfor udefrakommende faktorer, såsom sol, vand, støv, kulde osv.

Holdbarheden på en wallsticker afhænger af bl.a. af ovenstående påvirkninger, der kan være med til at forringe klæbeevnen, men som 
udgangspunkt kan de godt hænge i +3 år. Wallstickers kommer i mange forskellige farver og ses som regel i en ensfarvet folie, grun-
det deres udtryk og motiv. Wallstickers er blevet utroligt populære i Danmark, og med det rette motiv kan de give et moderne udtryk til 
enten ens kontor, forretning, messestand, stue eller entré.

Størrelsen er en anden væsentlig faktor, når vi snakker om wallstickers. Grundet den gode kvalitet på materialet, er det muligt at pro-
ducere i nogle dimensioner, der ellers ville være meget besværlige at håndtere med ”almindelige” klistermærker af papir.

2: Hvilke overflader kan en wallsticker sidde på?
Wallstickers kan sættes på rigtig mange overflader, dog får man det bedste resultat på helt plane og glatte overflader. Eksempler på 
overflader som wallstickers kan monteres på: døre, skabe, fliser, spejle, vinduer, køleskab, borde, gipsvægge og så selvfølgelig forskel-
lige former for tapet såsom savsmuldstapet (kan sidde dårligere pga. luftbobler og ujævnheder), glasvæv, glasfilt og miljøvæv.

Wallstickers klæber generelt ikke godt på umalet tapet, umalet glasvæv, diverse tekstiler, umalede vandskurede vægge eller meget ru 
overflader.
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3: Hvordan laver du en fil klar til udskæring
For at kunne lave en udskæring, skal vi benytte det der hedder en vector-fil. Disse laves typisk med programmer som Adobe Illustrator, 
Corel Draw eller Inkscape. Fordelen ved disse er ud over at man kan skære efter tegningens kurver, at de kan skaleres op og ned uden 
at man skal bekymre sig om opløsning m.m. som ved bitmap billeder og er derfor ideel til wallstickers, logoer, skilte m.m. 

3.1 Det ønskede motiv
En wallsticker består typisk af et motiv i en enkelt farve. 
Ønsker du at benytte mere end en farve, beder vi dig rette 
henvendelse til trykriget.dk.

Når du tegner dit motiv, er det ligegyldigt hvilken farve du 
benytter. Farven på folien vælges først ved bestilling.
Vær opmærksom på detaljegraden af dit motiv!  
Detaljer under 1 cm2 kan være problematiske at få til at  
hæfte ved permanent og bør derfor undgås.

3.2 Husk at “outline”
Motivet skal outlines. Dvs. at flader der hører sammen 
skal udgøre samlede objekter. I Illustrator kan man benytte 
“Preview” funktionen (Ctrl+Y) til at se sit motiv efter. Hvis 
ikke dette gøres, vil motivet blive skåret i unødvendigt mange 
stykker, der er vanskeligt at montere og vil give et grimt 
resultat. Tekst skal ALTID outlines.

T.v. ses illustration før og efter outlining.

3.3 Rens motivet
For at undgå tvivlsspørgsmål, skal du huske at fjerne
elementer, der ikke skal være med på det endelige motiv.

En godt tip her er at lægge en farvet boks ind bag motivet, 
som repræsenterer fladen som motivet skal hænge/sidde på.
Kan man se baggrundsfladen, hvor der ikke skal være motiv, 
er motivet korrekt.
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4: Sådan sættes wallstickers op
Det er som regel en god idé at være flere personer til at sætte en wallsticker op, hvis det er i et større format, da det kan være van-
skeligt at stå med alene. Små wallstickers kan uden besvær monteres alene. Man skal sætte god tid af til at sætte en wallsticker op, 
selvfølgelig størrelsen taget i betragtning, hvis man vil have et pænt resultat.

4.1 Korrekt motiv og flade
Stemmer wallstickeren overens med det ønskede motiv?
Der kan forekomme skærerester fra produktionen, som er 
bedst at fjerne før monteringen.

Sørg for at den overflade emnet skal monteres på er ren, tør 
og affedtet.

4.2 Montage
Sæt emnet op med malertape på den øverste kant og med 
motivets montagepapir ind imod væggen.

4.3 Fjern montagepapir og overfør
Træk emnets montagepapir langsomt af, således at det 
sætter sig på overføringspapiret og man kan trykke det plant 
på fladen. Hvis man er 2 personer, kan den ene holde emnet 
udstrakt mens den anden trækker papiret af.

Brug en skraber til at glatte ud og få motivet til at klistre på 
væggen. Vær varsom med skraberen på ujævn/grynet tapet. 
Brug ALDRIG en skraber direkte på en wallsticker men sæt 
evt. en klud imellem, hvis ikke skraberen har en filtside.

4.4 Fjern overføringspapiret
Når emnet har siddet i 10 minutter, så tages overføringspa-
piret LANGSOMT af med en vinkel på 180 grader, eller så 
fladt som muligt. Det er meget vigtigt, at man er tålmodig og 
hele tiden tjekker, at man har fået motivet til at sidde fast på 
væggen. Tryk motivet efter på hele fladen, for at sikre at det 
sidder godt fast.

 



5

5: Hvordan fjerner jeg wallstickers?
Ønsker du at fjerne dit wallsticker gøres det ved at løsne wallstickeret med neglen, hvorefter det langsomt kan trækkes af. I nogle 
tilfælde kan fragmenter af maling godt følge med, hvis klæbemidlet er blevet permanent efter lang tids montering, og det har været 
monteret på groft savsmuldstapet eller lign. overflade.

Hvis emnet i længere tid har været monteret på en overflade, så er et godt tip at bruge en føntørrer til at opvarme wallstickeret, så det 
nemmere kan løsnes fra væggen. Dog skal man være opmærksom på ikke at bruge føntørreren alt for tæt på og med for meget varme, 
da det kan skade væggen og pvc-foliet, hvis man har intentioner om at prøve at genplacere det et andet sted.

Wallstickers kan som udgangspunkt ikke flyttes eller genanvendes, da de ofte er svære at få ned i et stykke. Hvis der er tale om min-
dre wallstickers, eller klæbemidlet ikke er blevet permanent (sker ca. efter ½ år) kan det dog i nogle tilfælde godt lade sig gøre.

Ved man på forhånd, at man godt kunne tænke sig at flytte rundt på sin wallsticker, så kan det monteres f.eks. på et malerlærred eller 
på blank canvas.


