
MÅTTAGNING  
TILL GARDINER

Hur du tar mått till den färdiga gardinen beror på 
vilken gardinskena/-stång du väljer och var gardinen 
ska hänga.
Ta minimum 2 mått av bredden och höjden. Använd 
ett stålmåttband för att vara säker på att måtten  
är korrekta.
Tygets bredd kommer alltid vara bredare än den 
beställda gardinbredden för att ge snygga veck.
Den färdiga gardinen kommer att passa till de mått 
du beställer. Det dras inte av eller läggs till något till 
dina mått. 

Mät bredden till gardinstången där du vill att den 
ska vara placerad. 
Placeras gardinstången inne i fönsterkarmen drar du 
av 0,5 cm från det smalaste breddmått.
Placeras gardinstången utvändigt på fönsterkarmen 
rekommenderar vi att skenan/stången är 10-15 cm 
bredare än fönstret på varje sida så att gardinen inte 
täcker fönstret när den är fråndragen.
Gardinskenans/-stångens bredd är den färdiga  
gardinens breddmått. 

Måttagning av bredden
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Stång bredden
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Höjden på den färdiga gardinen mäts från  
underkanten av den valda gardinskenan,  
ev. från gardinringar och ned.  
För gardiner med rynkband mäts höjden från under-
kanten av skenan/ringen och ned. 
För gardiner med öglor och öljetter mäts höjden från 
gardinstångens överkant och ned. Till gardin med 
öljetter ska du lägg 2 cm till höjden, som utgör över-
kanten av gardinen och är placerat över  
gardinstången.
Ska gardinen hänga ned mot en fönsterkarm eller 
golvet, mäts höjden från gardinskenan till karm/golv 
och du drar av 2 cm från höjdmåttet, så att gardinen 
kan hänga fritt.
Ska gardinen hänga utvändigt på fönsterkarmen 
mäts höjden från gardinskena till karm. Vi rekom-
menderar att du lägger till 10 cm under karmen till 
höjden, som blir gardinens färdiga höjdmått.
Gardiner bör inte hänga över ett element så vi  
rekommenderar att gardinens underkant är minst  
3 cm över elementet.
Vid lyft-/skjutdörrsparti kan gardinstången monteras 
på väggen över fönstret eller i taket. Ett tips kan 
vara att ha en extra gardin-glidare på stången, så att 
gardinen kan parkeras motsatt dörröppningen under 
sommarperioden när dörren står öppen ofta.

Måttagning av höjden
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Alu gardinstång

mät här och nere

Rund gardinstång

mät här och nere

Rund gardinstång

mät här
och nere

Rund gardinstång

mät här + 2cm
och nere


