
STØRRELSESGUIDE
TIL TÆPPER I

FRI FORM



SÅDAN FÅR DU DET
PERFEKTE TÆPPE

Det kan være svært at regne ud, hvilken størrelse og form
der passer bedst til dit hjem. Derfor har vi lavet denne guide,
så du er sikker på, du får det perfekte tæppe.

Hvis du alligevel skulle få spørgsmål, står vi selvfølgelig
altid klar til at rådgive og vejlede dig om både størrelse,
form, farve og materiale.

De bedste hilsner,
Julie og Gustav

The Wool Rug Tan (Big loops)



INDEN DU GÅR I GANG
MED AT DESIGNE

Der er tre spørgsmål, du bør stille dig selv, inden du går i gang
med at designe dit tæppe, så du er sikker på at tæppet passer
perfekt til dit hjem.

1. Hvilken funktion skal tæppet have?
2. Hvor stort er rummet?
3. Hvordan er rummet indrettet?

Uanset om du drømmer om en gennemført indretning, lune tæer,
bedre akustik eller andet, er det vigtigt at overveje, hvilken primær 
funktion tæppet skal have.

Derudover er det vigtigt at få rummet målt op, så du ved, hvor stort
det er. Hvis tæpper er for lille, bliver det hurtigt usynligt i rummet.
Er tæppet modsat for stort, bliver det for bombastisk og tager al
opmærksomheden.

Sidst bør du overveje, hvor tæppet skal ligge henne, og hvordan dine 
møbler er placeret. Så er du sikker på, du vælger rigtigt.

The Wool Rug Tan (Big loops)



TIL STUEN
Afhængig af størrelsen på din stue og sofa, er der tre mål,
vi vil anbefale. De foreslående mål passer ind i de fleste hjem,
men vi tilpasser naturligvis tæppet præcis efter dine ønsker.

Den store rummelige stue
300 x 400 cm
200 x 300 cm
Ø 200 cm

Den mellemstore stue
190 x 290 cm
170 x 240 cm
Ø 160 cm

Den lille hyggelige stue
160 x 230 cm
140 x 200 cm
Ø 120 cm

Den store rummelige stue

Forslag til størrelser

Figur 32
300 x 200 cm



Figur 29
300 x 400 cm

Den store rummelige stue

Forslag til størrelser



Forslag til størrelser

Den store rummelige stue

Figur 31
200 x 300 cm



The Wool Rug Tan (Big loops)



Den mellemstore stue

Figur 30
190 x 290 cm

Figur 14
170 x 240 cm

Den mellemstore stue

Forslag til størrelser



Den lille hyggelige stue

Figur 30
160 x 230 cm

Den lille hyggelige stue

Figur 11
140 x 200 cm

Den lille hyggelige stue

Forslag til størrelser

Figur 29
140 x 200 cm



The Elegant Rug Brass



TIL SOVEVÆRELSET
Når du designer et tæppe til dit soveværelse, er det vigtigt at du tager 
højde for, hvor stor din seng er, og hvordan det skal placeres. 

Dobbeltsengen 180 x 200cm
240 x 340 cm
220 x 220 cm
Ø 220 cm

Trekvartsengen 160 x 200cm
200 x 290 cm
200 x 220
Ø 200 cm

Enkeltsengen 90 x 200cm
80 x 180 cm
60 x 180 cm
Ø 100 cm

Figur 31
240 x 340 cm

Dobbeltsengen



Figur 32
220 x 220 cm

Dobbeltsengen Trekvartsengen Enkeltsengen

Forslag til størrelser

Figur 29
200 x 220 cm

Figur 14
100 x 180 cm



The Classic Rug Ivory



TIL SPISESTUEN

Når du designer et tæppe til din spisestue, anbefaler vi,
at du lægger 70-80 cm til spisebordets mål, så du er sikker på,
der er plads til dine spisebordsstole.

Når du vælger et tæppe i fri form, skal du være opmærksom på
dette på tæppets bredeste og længste punkter.

Det store spisebord 220 x 100 cm
300 x 180 cm
290 x 170 cm

Det mellemstore spisebord 160 x 90 cm
240 x 170 cm
230 x 160 cm

Det lille spisebord 120 x 90 cm
200 x 170 cm
190 x 160 cm

Det runde spisebord Ø 120 cm
Ø 200 cm
Ø 190 cm

Det store spisebord

Figur 29
400 x 550 cm



Figur 31
240 x 240 cm

Det mellemstore spisebord Det lille spisebord Det runde spisebord

Forslag til størrelser

Figur 32
260 x 240 cm

Figur 30
230 x 300 cm



The Wool Rug Dark Cedar (Big loops)



TIL ENTREEN

Der er ofte mange krogede hjørner i en entré, men det er
ingen forhindring, når du køber tæpper hos os.

Hos WeRug laver vi nemlig også tæpper med indvendige hjørner, 
så du er sikker på, dit nye tæppe passer som hånd i handske
til dit hjem.

Vær opmærksom på
Et indvendigt hjørne skal min. være 10 cm grundet produktionen. 
Indvendige hjørner kan desværre ikke laves på The Sisal Rug.

Tæpper med invendige hjørner

Invendigt
hjørne

Udvendigt
hjørne



KLASSISKE TÆPPER

Hos os kan du designe tæpper i hvilken som helst form
og skabe dit helt eget udtryk. WeRug har plads til alle 
størrelser, farver og former til alle typer, stilarter og rum. 
Uanset om du er diva, drengerøv eller direktør.

Find inspiration til klassiske tæpper i vores

STØRRELSESGUIDE TIL KLASSISKE TÆPPER.



Hos WeRug kan du få det, som det passer dig.
Du laver dit eget tæppe i dine egne farver, størrelser,
former og teksturer, så det matcher din indretning.

Hurtigt, nemt og til en fair pris.

WeRug er 100% tilpasset dig og dit unikke behov.
Vi hylder og dyrker forskelligheder og muligheder, 

fordi vi ved, du ikke går på kompromis med
hverken din indretning eller købsproces.

Læs mere på www.werug.dk




