
Batchnummer
Sommige rollen behang van de Studio Ditte collectie hebben een batchnummer. Het batchnummer 
vind je op het etiket. Controleer of de rollen hetzelfde batchnummer hebben. Dit om kleurverschil 
tussen de rollen te voorkomen. 

Advies voor behang met gekleurde achtergrond
Heb je behang met een witte achtergrond gekocht? Dan loopt de print in de lengte van de 
behangrol door en hoef je geen rekening te houden met op welke volgorde je de stroken plakt. 

Heeft het behang een achtergrondkleur*, dan bestaat de rol uit 2 losse stroken behang. De reden 
hiervoor is dat 1 strook behang t.o.v. de andere strook gedraaid geprint wordt. Dit wordt gedaan om 
kleurverloop in de achtergrond te voorkomen. Een technisch verhaal, maar waarom vertellen we dit? 
Omdat er een klein kleurverloop in de achtergrond kan zitten, is het goed om rekening te houden 
met de volgorde van de stroken als je ze op de muur plakt. Begin altijd met strook 1 en plak 
daarnaast strook 2 en wissel dit af als je meerdere rollen hebt. Zie de afbeelding hieronder.

*Dit geldt voor vliegtuigjes donker, wilde dieren roze, raceauto behang donker, vogelhuisjes, 
knopen, linten en poezieplaatjes behang.
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Benodigdheden
- Behanglijm voor vliesbehang (bij voorkeur kant en klaar)
- Lijmroller en kwast
- Naadroller
- Behangliniaal
- Stanley mes
- Zachte doek

Stap 1
Gebruik bij voorkeur kant en klare behanglijm voor vliesbehang. Het is namelijk belangrijk dat de 
behanglijm niet teveel vocht bevat. En zorg ervoor dat je niet teveel lijm gebruikt. Vocht kan ervoor 
zorgen dat het behang een klein beetje krimpt. Hierdoor kunnen er openstaande naden tussen de 
stroken behang ontstaan als de lijm opgedroogd is.

Breng lijm met een roller op de wand aan. Gebruik een kwast om lijm aan te brengen in de hoeken 
van bijvoorbeeld het plafond en de vloer. Breng ca. 15 cm meer lijm aan dan de baanbreedte van 
het behang. 

Stap 2
Breng het behang direct aan op de wand. Plak het behang eerst bovenin vast en laat de rest van de 
baan los van de wand naar beneden hangen. Zorg ervoor dat je bij het plafond en bij de vloer wat 
extra behang over hebt dat je later weg kunt snijden. Kijk of het behang recht hangt en goed 
aansluit op de andere baan. De banen moeten strak tegen elkaar aangeplakt worden. 

Gebruik een zachte doek om het behang glad te strijken. Druk de banen van binnen naar buiten en 
van boven naar beneden aan. Voor het aandrukken van de naden kun je een naadroller gebruiken.

Stap 3
Snij het behang langs het plafond, de plinten en kozijnen op maat af. Dit gaat het beste met een 
behangliniaal en een stanley mes. Veeg overtollige lijmresten met een vochtige doek van het 
behang, voordat de lijm droog is.
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