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Jens fi xar smygen med ett klick 
● På några få minuter fi xar 
Jens Karlsson fönstersmygar 
och dörrsmygar. Hans upp-
fi nning sparar både tid och 
pengar.

Efter många år som fi nsnickare 
i egen fi rma tog lusten att ar-
beta slut för Jens Karlsson från 
Hudiksvall. Han gick igenom 
en kris i livet och lade hamma-
ren på hyllan för en period. Men 
under den tiden tog han i stäl-
let fram papper och penna och 
utarbetade ett helt nytt sätt att 
underlätta arbetet med fönster- 
och dörrsmygar.

– Jag har jobbat med detta en 
hel del, och när man är ute på ett 
jobb blir det automatiskt så att 
man tittar på vad andra snickare 
gör. Jag insåg att det tar väldigt 

mycket tid att snickra fönster-
smygar och resultatet blir många 
gånger inte bra. Efter en tid blir 
det en glipa eller sprickor. Det 
ser förskräckligt ut. Ofta lägger 
kunden ned mycket pengar på att 
välja dörr eller fönster, men det 
blir aldrig riktigt snyggt utan en 
bra smyg, säger han.

Jens Karlssons idé bygger på 
ungefär samma princip som när 
man monterar klickgolv. I fönst-
ret eller dörren löper frästa spår. 
Smygen eller dörrsalningen är 
också frästa för att passa spåren 
i fönstret eller dörren. Sedan är 
det bara att trycka ihop delarna. 
På det sättet förhindrar man att 
det uppstår glipor.

– Det tar dessutom mycket kor-
tare tid. Det tar upp till 1,5 timme 

att snickra en smyg till ett fönster 
på det vanliga sättet. Med den här 
metoden tar det bara 10 minuter 
och resultatet blir alltid bra. Jag 
kan fi xa fönstersmygarna i en hel 
villa med den här metoden på ett 
par timmar. Tid är pengar! Och 
det behövs ingen spik, skruv, lim 
eller latex, berättar han.

Tre olika bredder i sortimentet 
bör täcka behovet, anser Jens.

Kunderna som beställer exklu-
sivt material i fönster och dörrar 
kan också välja en salning eller 
en smyg som är i samma klass. 

– Och om man till exempel har 
ett valnötsgolv så kan man be-
ställa samma material till föns-
terbrädan, säger han.

Nyligen fi ck han patent på sin 
uppfi nning och nu väntar Jens på 

att något större företag ska in-
tressera sig för produkten.

– Flera snickare har redan 
testat och de tycker att den fung-
erar klockrent. Jag vill att den 
ska fi nnas tillgänglig för alla och 
hoppas att det blir så inom några 
år. Om någon får prova på den 
här tekniken så vill han aldrig gå 
tillbaka till den gamla metoden, 
säger han. 

CHATARINA WILKENS

Med Jens Karlssons uppfinning tar det inte många minuter att montera ihop en smyg. Eftersom smyg och 
fönster är kilade i varandra så blir det aldrig några glipor.

Själva smygen (det mörka träet) 
har extra djupt spår, så att man 
kan kapa den efter eget behov. 

Tekniken kräver att spår för sal-
ningen måste göras i fönstret.
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