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Gør-det-selv guide 

Montering af gerigter og fodlister 

1. Afmontering 

Fjern de gamle gerigter/fodlister 

Skær evt. langs kanten af tapetet for at løsne gammel maling 

2. Klargøring 

Fjern ujævnheder på væggen 
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3. Opmåling 

 Mål det indvendige mål  - excl. smig (45 gr.) 

3 

4. Tilskæring 

a. Gerigter skæring i smig (45 gr.) i hjørnesamlinger 

b. Fodlister skæres i smig (45 gr.) i hjørnesamlinger 

c. På lange vægstykker, skal samlingerne også skæres i smig på 
45 gr. 

4b 

4b 

4c 
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5A. Montering—på vægge med træskelet og gips 

Monteres listerne på vægge med træskelet og gips kan der anvendes søm (dykkere) eller sømpistol. 

a. Sømpistol: 

Brug søm med længden 60 – 70 mm. Sømmene sømmes i med en afstand på 30-35 cm og pladeres midt på listen. Inden 
du går i gang, er det vigtigt at indstille slagstyrken på sømpistolen. Brug evt. et overskydende stykke som prøve. 

b. Søm (dykkere): 

Brug runde dykkere med længden 60 – 70 mm. Dykkerne sømmes i med en afstand på 30-35 cm og pladeres midt på li-
sten. Dykkerne forsænkes 1-2 mm ind i listen. 
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5B. Montering— på vægge af beton 

Monteres listerne på vægge af beton kan der bruges  skruer: 

a. Selvskærende skruer: 

Brug skruer med længden 60 x 70 mm. Gerigten/fodlisten presses mod væg/gulv. Med murbor bores første hul ca. 10 
cm fra den ene ende. Bor gennem fodlisten og ind i væggen. Ca. 10 mm længere ind end skruernes længde. Hullet i 
listen forsænkes med forsænkningsbor for at undgå krater i listen. Skruerne monteret med en afstand på 30-35 cm. 

b. Skruer og plugs: 

Brug skruer med længden 60 x 70 mm. Bor med et 3-4 mm bor midt på listen med en afstand på 30-35 cm. Herefter 
forsænker du hullerne og presser listen mod væg/gulv. Stik en syl gennem hullerne og lav en markering på væggen.  

Herefter borer du 50-60 mm ind i væggen ved de afmærkede steder med et  6 mm murbor. Bank en 6 mm rawplugs 
ind i alle hullerne og pres fodlisten mod væg og gulv. 

Monter skruerne, så skruehovedet er ca. 1-2 mm bag listens overflade. 
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5C Montering med set- og montagelim. 

Overfladerne renes for støv og limen påføres listen i striber.  

Gerigten/fodlisten presses mod væg/gulv og fastholdes i ca. 1 minut.  

Herefter er limen hærdet og du kan gå videre med montering af næste stykke. 

5C 

6. Finish 

a. Efter montering lukkes alle søm-/skruehuller med spartelmasse. Efter tørring sliber du hullerne, spartler på ny og af af-
slutter med slibning. 

b. Herefter fuger du lodrette hjørnesamlinger og revner mellem væg og liste med akryl-fugemasse. Overskydende fuge-
masse aftørres med en fugtig finger. 

Arbejdet afsluttes med påføring af sidste lag maling. 
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