
W A L L C O V E R I N G S

BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4

50 cm

minimaal 60 cm

Knip de banen af langs de zwarte balk zoals aangegeven. 
Leg de banen met het label voorop in opvolgende nummering 
naast elkaar. Controleer of alle banen gelijk zijn en kijk ze na op 
beschadigingen, kleur of fouten. Wonderwall behang wordt altijd 
geplakt van links naar rechts. Je start links bovenaan de muur of 
in de hoek. De banen zijn genummerd van links naar rechts in de 
zwarte balk boven aan de baan. Mits het bij de bestelling goed is 
aangegeven heb je een marge van 5 cm rondom de wand. Deze 
gebruik je om door de hoek te plakken en bij de plint af te snijden.

Controleer de muur op oneffenheden zoals gaten, scheuren en  
vlekken. Herstel deze met muurvuller en maak vlekken schoon of 
verf ze wit. Sterk zuigende muren (nieuw gestuct) voorlijmen of  
impregneren. Verwijder stopcontacten en schakelaars en zet  
eventueel de electriciteitsgroep uit van deze muur. De banen  
moeten met de kanten tegen elkaar geplakt worden zonder overlap. 
Het is van belang dat de eerste baan verticaal loodrecht hangt.  
Trek een verticale loodlijn met behulp van een waterpas vanaf 50 
cm uit de hoek of startpunt te behangen deel. (Tip: alternatief voor 
een waterpas is met b.v. een schaar aan een stuk touw langs de 
muur stil houden en de touw markeren met een potlood.)

Gebruik alleen behanglijm voor vliesbehang in poedervorm of kant 
en klaar in emmers. Maak de lijm aan volgens de instructie op de 
verpakking. Breng de lijm met een kwast langs de randen en de 
grote vlakken met een blokwitter of lijmroller ruim aan.  
Zorg ervoor dat het hele oppervlak en de randen gelijkmatig zijn 
bedekt. Als je een plek mist, zal dit voor luchtbellen in het behang 
zorgen. Lijm een deel van de muur in met een breedte van  
minimaal 60 cm. Voorkom klontjes of vuil in de lijmlaag.  
Deze zullen zichtbaar worden bij strijklicht.

Plak de eerste baan (1) zacht langs de loodlijn en in de hoogte aan 
het plafond met de zwarte balk minimaal 1 cm door de hoek.  
Controleer of deze goed links in de hoek aansluit. Zo niet, dan de 
baan ook links iets door de hoek plakken er is 5 cm marge in de 
breedte en hoogte voor de wand. Wrijf de baan van het plafond 
naar de vloer en van het midden naar de randen met een  
behangspatel (behangspatel kan wel beschadigingen veroorzaken) 
of gebruik een behangborstel/roller. Zorg dat de baan goed  
aangewreven is zonder luchtbellen en plooien.

Als de baan is geplakt, snijd je het overtollig  
behang weg langs het plafond linker behang 
zijde en de vloer. Gebruik hiervoor altijd een 
scherp hobbymes om te voorkomen dat het 
papier scheurt of rafelt. Gebruik een metalen 
lineaal of behangsnijlineaal om het recht af 
te snijden. Maak de gesneden randen goed 
schoon met een vochtige schone spons of 
zachte doek.
Volgende stap is de aansluitende baan (2).

Belijm vervolgens het deel voor de volgende 
baan (2) ook weer ruim 60 cm. Plak deze baan 
(2) zachtjes tegen de rand van de eerste baan 
en zorg dat het patroon goed doorloopt. Let op 
dat er geen naad of opening ontstaat tussen 
de banen. Wrijf weer voorzichtig vanuit het 
midden naar links en rechts en voorkom 
luchtbellen. Voor de volgende banen herhaal je 
deze stappen tot het einde van de muur of  
muurdeel. maak tussen de banen altijd de  
naden en randen goed schoon.

Bij de laatste baan snijd je deze in de hoek af en maak de randen 
weer goed schoon. Controleer de wand op luchtbellen en  
lijmresten en maak deze schoon met een beetje lauw water en 
droog het met een schone doek. Plaats eventuele stopcontacten en  
schakelaars terug. Houd de ruimte 24 uur lang geventileerd en op 
normale kamertemperatuur om de lijm te laten drogen.

 
Benodigde gereedschap: behangsnijlineaal, blokwitter, behangspatel, behangborstel, 
hobbymes, rolmaat, waterpas, spons, schone doek, potlood en schaar.
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 BEHANG INSTRUCTIE VERVOLG
DEUREN, RAMEN, STOPCONTACTEN EN HOEKEN
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Rondom een deur plakken: Belijm de muur rondom het linkergedeelte van de deur 
waar de baan komt. Plak de baan tot over de deur en knip het deel wat over de deur 
valt diagonaal in tot in de punt van de deurlijst (1). Knip vervolgens de restanten af tot 
3 cm over de rand van de deurlijst. Rakel of wrijf het behang goed tegen de deurlijst 
en snij de overgebleven randen weg met de snijlineaal (2). Verwijder de lijnmresten op 
de deurlijsten met een vochtige spons/doek. Herhaal dit met de volgende baan, knip 
het overtollige deel op de deur weg (3) en snij het weer langs de deurlijst af (4). Voor 
het rechtergedeelte van de deur volg dezelfde stappen als bij het linker deel  
(1-2): inknippen, overtollige weg knippen (5) en wegsnijden van restanten (6).

Rondom een raam plakken: Belijm de muur rondom het linkergedeelte van het raam 
waar de baan komt. Plak de baan tot over het raam en knip het deel wat over het raam 
valt diagonaal boven en onder in tot in de punten van de raamlijst (1). Knip vervolgens 
de restanten af tot ca. 3 cm over de rand van de raamlijst. Rakel of wrijf het behang 
goed tegen de raamlijst en snij de overgebleven restanten weg met de  
snijlineaal (2). Lijnmresten goed verwijderen. Voor de volgende baan belijm het  
gedeelte boven en onder het raam en en plak de baan over het raam. Knip het deel 
wat boven en onder over het raam valt ca. 3 cm over de raamlijst af (3). Controleer of 
het patroon boven en onder goed doorloopt, anders eerst corrigeren. Vervolgens de 
restanten boven en onder wegsnijden met de snijlineaal en schoonmaken. Voor het 
rechtergedeelte van het raam volg dezelfde stappen als bij het linker deel (1-2)   
inknippen, overtollige weg knippen (5) en wegsnijden restanten (6). Belangrijk: blijf 
altijd het patroon boven en onder goed controleren ivm aansluiten met volgende baan.

Rondom stopcontact/schakelaar plakken: Schakel eerst de electriciteit uit van deze 
stopcontact/schakelaar. Verwijder het stopcontact/schakelaar afdekdeel en belijm de 
muur rondom de vrij gekomen wanddoos waar de baan komt. Plak de baan over de 
wanddoos en snij of knip het deel wat over de metalen montagerand van de  
wanddoos valt zodat het behang ca. 5 mm over de metalen rand valt. Verwijder de 
lijm die eventueel vrijkomt en monteer het afdekdeel weer terug. Op deze manier 
komt het behang onder de rand van het afdekdeel.

Door de hoek plakken: Bij het plakken van de baan die door de hoek gaat meet u 
eerst de breedte tot in de hoek boven en onder. Neem de breedste maat en tel daar 
2 cm bij op. Meet deze maat vanaf de linker zijde uit op de baan de baan die hier ge-
plakt moet worden. Knip of snij de baan zo recht mogelijk op deze afstand door over 
de hele lengte van de baan. Vervolgens de muur door de hoek heen belijmen, ruim 
baanbreedte. Plak het linkerdeel van de geknipte baan en wrijf/rakel het goed door 
de hoek heen zodat het extra 2 cm deel door de hoek is geplakt. Plak vervolgens het 
afgeknipte restant een paar mm over het linkerbaan deel. Controleer het patroon en 
of deze strook wel loodrecht (waterpas) staat voor de aansluitende baan. Als de hoek 
van de muur niet loodrecht is kun je het hier eventueel corrigeren. De opvolgende 
banen vervolgens weer tegen elkaar plakken. 

Team Wonderwall wenst u veel plezier 
met uw nieuwe behang!

www.wonderwall.nl


