
OPMÅLING 
TIL GARDINER

Opmåling til det færdige gardin, afhænger af hvilken 
gardinskinne/-stang du vælger og hvor gardinet 
hænges op.
Tag minimum 2 mål af bredden og højden. Anvend 
et stålmålebånd, for at være sikker på at målene 
passer.
Stoffets bredde vil altid være bredere end den  
bestilte gardinbredde, for at give nogle pæne folder.
Det færdige gardin vil passe til de mål, du bestiller. 
Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål.

Opmål bredden til gardinstangen, hvor du ønsker 
den placeret. 
Placeres gardinstangen inde i vindueskarmen fra-
trækkes 0,5 cm fra det smalleste breddemål.
Placeres gardinstangen udvendig på vindueskarmen 
anbefaler vi at skinnen/stangen er 10-15 cm bredere 
end vinduet på hver side, så gardinet ikke dækker 
for vinduet, når det er trukket fra.
Gardinskinnens/-stangens bredde er det færdige 
gardins breddemål. 

Opmåling af bredden
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Højden på det færdige gardin måles fra underkanten 
af den valgte gardinskinne, evt. gardinringe, og ned.
For gardiner med rynkebånd måles højden fra  
underkanten af skinnen/ringen og ned.
For gardiner med stropper og kovserringe måles  
højden fra gardinstangens overkant og ned. Til  
gardin med kovserringe skal du lægge 2 cm til  
bestillingshøjden, da disse udgør overkanten  
af gardinet og er placeret over stangen.
Skal gardinet hænge ned til en vindueskarm eller 
gulvet, måles højden fra gardinskinne til karm/gulv 
og du bør fratrække 2 cm fra højdemålet, så  
gardinet kan hænge frit.
Skal gardinet hænge udvendig på  
vindueskarmen måles højden fra gardinskinnen til 
karmen. Vi anbefaler at du lægger 10 cm ekstra til 
højden, som vil hænge under karmen. Dette bliver 
gardinets færdige højdemål. Vær opmærksom på 
at gardinstangen bør monteres med en afstand til 
væggen svarende til karmens dybde til væggen,  
så gardinet kan hænge lodret.
Gardiner bør ikke hænge ud over en radiator,  
vi anbefaler at gardinets underkant er mindst  
3 cm over radiatoren.
Ved hæve-/skydedørsparti kan gardinstangen  
monteres på væggen over vinduet eller i loftet.  
Et tip kan være at have en ekstra glider på stangen,  
så gardinet kan parkeres modsat dørens åbning  
i sommerperioden, hvor døren vil stå meget åben.

Opmåling af højden
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