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ZELF BEHANGEN 

Behang berekening 

Eerst moet de totale omtrek van de kamer gemeten worden. Daarna wordt de totale kameromtrek 

gedeeld door de breedte van de rol, meestal 53 cm. De uitkomst hiervan is het aantal banen dat 

nodig is om de kamer te behangen. Om te weten hoeveel banen er in één rol gaan, wordt de lengte 

van de rol, standaard 10,05 m, gedeeld door de hoogte van de kamer plus 10 cm.  

Ten slotte wordt het aantal banen dat nodig is voor het behangen van de kamer, gedeeld door het 

aantal banen per rol.  

Bij behangpapier met een patroon is het nodig om de hoogte van de muur te delen door de 

patroonhoogte. Zo wordt er bepaald hoeveel patronen er per baan zijn. 

 

Voorbereiding ondergrond 

Voor een optimaal behangresultaat is het belangrijk dat de ondergrond goed wordt voorbereid. 

Principieel moet de ondergrond vast, schoon, stabiel en absorberend zijn. 

Oud behang moet eerst volledig worden verwijderd en dit door middel van een afweekmiddel of met 

een behangafstoomapparaat. Bij verflagen moet eerst worden gecontroleerd of de laag vast met de 

ondergrond verbonden is. Dit kan door middel van een stuk plakband dat op de oude verflaag wordt 

geplakt. Wanneer bij het verwijderen van de plakband verfresten op het stuk plakband te zien zijn, 

moet de oude laag worden verwijderd. 

Wanneer er geen verfresten te zien zijn, moet de onderlaag met een voorstrijkmiddel behandeld 

worden en met water worden nagewassen. 

Daarna moet er rekening gehouden worden met de mate van zuiging van de ondergrond. Door één 

streek water met een blokkwast op de muur te zetten, kan dit worden getest (absorptietest). 

Wanneer het vocht na 5 minuten is verdwenen, dan is het een normaal zuigende ondergrond die 

geen voorbehandeling nodig heeft. Voelt de ondergrond na 5 minuten nog nat aan, dan is het een 

zwak zuigende ondergrond die moet worden voorbehandeld met een hechtingsmiddel. Wanneer de 

natte plek ruim binnen die 5 minuten verdwenen is, dan is het een sterk zuigende ondergrond. In dit 

geval moet die worden voorbehandeld met een geschikt voorstrijkmiddel. 

 

Plaatsing 

Het behang moet steeds gecontroleerd worden op identiek artikel- en badnummer, patroon en 

kleurgelijkheid. 
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Versnijden 

Rol het behang met de decorkant naar boven uit. Op de achterzijde duidt u de juiste baanlengte met 

een potloodlijntje aan en ten slotte versnijdt u het behang in de juiste banen. Als u te maken hebt 

met behang met een patroon, leg dan de eerste baan met de decorkant naar boven en verschuif de 

volgende banen daarop steeds tot de patronen precies passen. 

 

Insmeren met lijm 

Er zijn reeds lijmen op de markt waarmee niet het behang, maar de muur moet worden ingelijmd. 

Toch is het inlijmen van de rug van het behangpapier nog steeds de meest courante manier. De lijm 

moet zorgvuldig worden aangemaakt volgens de gebruiksaanwijzing. Daarna moet de lijm minstens 

10 minuten rusten. Laat de lijm altijd goed inweken vooraleer het behang aan te brengen. De juiste 

inweektijd is op de gebruiksaanwijzing te vinden en is belangrijk voor de juiste hechting van het 

behang. 

[1] Leg één van de op maat gesneden banen met de te lijmen kant naar boven op de behangtafel. 

Zorg dat de baan aan beide kanten net een paar millimeter over de behangtafel komt. 

[2] Breng met een behangborstel gelijkmatig lijm aan op de banen en hou er rekening mee dat niet-

ingesmeerde delen blazen geven. Smeer de lijm op het midden van de baan en strijk de lijm uit naar 

de overstekende randen. 

[3] Verschuif de baan zodat de andere kant uitsteekt en smeer opnieuw de lijm uit vanaf het midden 

naar de zijkant. 

[4] Vouw vervolgens de bovenrand van de baan ongeveer 3 cm om en sla het ingelijmde deel daarna 

tweemaal dubbel om. Bestrijk daarna de rest van de baan. 

[5] Vouw de onderrand ongeveer 3 cm dubbel en sla het laatst ingesmeerde deel éénmaal dubbel 

om, ongeveer tot aan het andere dubbelgevouwen deel. 

Doe hetzelfde met de tweede strook. 

 

Behang aanbrengen 

De eerste baan moet altijd worden uitgelijnd met een waterpas of een schietpotlood, zodat de 

volgende banen recht lopen. Het is ook aangeraden om altijd 50 cm van de hoek te beginnen om 

verrassingen te vermijden bij niet rechte hoeken. 

[6] Vouw vervolgens een deel van de eerste behangbaan open en breng het behang boven op de 

muur aan, langs de getekende loodlijn. Zorg bij het plafond voor een overlapping van minimaal 3 cm. 
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[7] Wrijf de baan met een behangborstel tegen de muur, steeds van boven naar beneden. Controleer 

steeds of de strook nog aan de loodlijn grenst. 

[8] Trek met de punt van een schaar een vouw in de hoek met het plafond en knip of snijd met 

behulp van een breekmes en een behangliniaal het overtollige deel af. Wrijf het behang opnieuw 

vast met de borstel. Doe hetzelfde in de hoek en aan de onderkant van de muur. Smeer ondertussen 

de derde strook in met behanglijm vooraleer de tweede op te hangen. Zo doet u constant voort. 

[9] Breng de volgende baan stotend tegen de eerste baan aan. Laat eventuele patronen netjes op 

elkaar aansluiten. Druk de naden aan met een nadenroller. 

[10] Smeer kierende naden nogmaals in met behanglijm en rol ze na met een nadenroller.  

[11] Voor het behangen van een buiten- of binnenhoek meet u de afstand tussen de laatste baan en 

de hoek. Doe dat zowel bovenaan, onderaan als in het midden. Tel vervolgens bij de grootste 

breedte 3 cm op. Teken die breedte af op de baan en knip het resterende deel af. Plak de baan door 

de hoek. Zet op het behang een loodlijn op 2 cm van de hoek en snijd de baan op maat. Plak het 

resterende deel van de baan ertegenaan of begin met een nieuwe baan. Deze methode voorkomt 

scheuren. 

[12] Als de hoek niet helemaal haaks is, zal de baan niet meer loodrecht lopen. Het is nodig om dan 

opnieuw een loodlijn te trekken. 

tende fleurinck 

Schoolstraat 1  

9320 Nieuwerkerken 

Telefoon: 053 / 83 70 40 

Fax: 053 / 83 30 02 

mail: info@fleurinck.be 

Openingsuren: 

Maandag - Vrijdag: 

 9 - 12.30 en 13.30 - 18.30u 

Zaterdag: 

 9 - 12.30 en 13.30 - 17.30u 

Sluitingsdagen: 

 Zon- en feestdagen 

Verlof:  

Maandag en dinsdag van 

Carnaval 

tende aalst 

Kanunnik Colinetplein 3  

9300 Aalst 

Telefoon: 053 / 70 12 53 

Fax: 053 / 70 12 53 

mail: aalst@tende.be 

Openingsuren:  

Maandag - Vrijdag: 10 - 18.00 

Zaterdag: 10 - 17.30u 

Sluitingsdagen:  

Zon- en feestdagen 

Verlof:  

Maandag tem donderdag na 

Carnaval 
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Steenweg op Merchtem 84 bus 6 

1780 Wemmel 

Telefoon: 02 / 460 31 37 

Fax: 053 / 83 30 02 

mail: wemmel@tende.be 

Openingsuren: 

Dinsdag - Zaterdag: 10 - 18.00u 

 


