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Opmålingsguide
Trinvis vejledning til korrekt opmåling

1. Vælg placering af gardinet (se side 3)
Beslut dig for om gardinet skal placeres udvendigt eller indvendigt på karmen. 
Vinduetsudstyr, såsom håndtag og lister, skal der tages højde for under valget.

2. Opmål størrelsen (Se side 4)
Vælg den af opmålingsmetoderne som du finder bedst til situationen, og fore-
tag målingen med stålmålebånd.

3. Foretag kontrolmåling
Da vinduer til tider bliver leveret lidt skæve, så skal du sørge for at sikre at vin-
duet er lige bredt både øverst og nederst ved at måle disse.

4. Vælg beslagstype
Du skal afgøre om gardinet skal monteres med enten: Loftbeslag, som er til 
vandrette overflader eller Vægbeslag, som er til lodrette overflader.

5. Bestil gardinerne hos Plissegardiner.dk
Herefter er der blot at bestille gardinerne på plissegardiner.dk således at du 
hurtigst muligt kan nyde glæden af nye gardiner i dit hjem.

Vær opmærksom på at varerne bliver specialfremstillet til netop 
dine vinduer og dermed ikke kan returneres på almindeligvis.
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Placering

Udvendig opmåling
Den udvendige opmåling gør 
at gardinet vil blive placeret 
ned over hele vinduet og karm. 
 
Udvendig opmåling har den 
typiske effekt at man lukker 
bedre af for lysindfald fra vin-
duet. 
 
OBS! Husk altid at tage kon-
trolmål samt tage hensyn til 
håndtag.

Indvendig opmåling
Den indvendige opmåling gør 
at gardinet vil blive placeret 
inde i karmen. 
 
Indvendig opmåling har den 
typiske effekt at give gardinet 
en mindre fremtrædende rolle 
i rummet. 
 
OBS! Husk altid at tage kon-
trolmål samt tage hensyn til 
håndtag.

Forklaring af placeringsmuligheder
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Måltyper
Forklaring af måltyper

Færdige-mål
Færdige-mål er angivelsen af målene 
på den endelige opsætning.

Dette betyder at, hvis du angiver 100 
cm i bredden. Så bliver den endelige 
opsætning inkl. beslag på 100 cm i 
bredden

Angivet 100 cm = 100 cm i bredden
Ved at angive 
gardinets bredde 
til 100 cm som 
færdige-mål, vil 
du modtage et 
gardin på 100 cm 
i bredden.

Strammekarm-mål
Strammekarm-mål er angivelsen af af-
standen fra karm til karm. 
 
Dette betyder at, hvis du angiver 
100cm i bredden. Så bliver den ende-
lige opsætning cirka 99 cm, så gardinet 
passer ind i karmen.

Angivet 100 cm = ca. 99 cm i bredden
Ved at angive 
gardinets bredde 
til 100 cm som 
strammeka-
rm-mål, vil du 
modtage et gardin 
på 99 cm i bred-
den, så det passer 
mellem karmene.

OBS! Vær opmærksom på vinduetshåndtag, pyntelister eller skyggelister i forbindelse med opmålingen. 
Anvend derudover altid stålmålebånd til opmåling. Foretag altid kontrolmål da vinduet kan være en smule 
skævt, angiv derfor altid det mindste mål. 


