
1.מפרקים את חלק הפלסטיק של גב 
הכסא: מחדירים מברג ארוך בין הריפוד לבין 

הפלסטיק השחור שבגב הכסא ומתחילים 
ללחוץ בעדינות. לגב יש ארבעה תופסנים 

מאחור - אחד בכל פינה ועל כן מעבירים את 
המברג מסביב לפלסטיק בתנועות הפרדה 

עדינות במטרה לשחרר את התופסנים. שלב 
זה לעיתים דורש סובלנות עד להפרדה מלאה.

2.מפרקים את תחתית הכסא וגב הפסטיק 
בעזרת מברגה )כדאי  לשמור בצד בשקית 

את הברגים שלא יאבדו(. אם יש לכסא ידיות, 
מנתקים גם אותן עם המברגה. טיפ- צלמו את 

החיבורים בגב ובמושב במצלמה כך שכשתגיעו 
לשלב בו מחברים את החלקים חזרה, לא 

תשכחו מה היה שם.

3. מפרידים את הריפוד הישן . אפשר גם לרפד 
ישירות על הבד הישן. על מנת לפרק - תצטרכו 
צבת ולהב ישר של מברג - עם המברג מושכים 

מעט את הסיכה ממקומה ועם הצבת שולפים 
את הסיכה לגמרי.

 4. מרפדים על גבי הספוג הקיים. 
בשלב הראשון, נהדק הבד לאמצע של כל צלע 

תוך כדי מתיחה בעזרת 2-3 סיכות באמצע 
בלבד. עוברים לאמצע של הצלע הנגדית 

ומותחים את הבד היטב. עושים זאת ע”י 

החזקת הבד ביד אחת וליטוף ומשיכת הבד ביד 
השניה. ממשיכים באותה פעולה עם הצלעות 

השלישית והרביעית. אותה פעולה עם הגב.

בשלב השני מהדקים בפינות בעזרת סיכה 
אחת בלבד

בשלב השלישי מצמידים את הבד בחלקים 
שנותרו פתוחים בין האמצע לפינות. תמיד 
כשמדובר בפינות מעוגלות - יש לנו עודפי 

בד שמצטברים לכיווצים. המטרה - לסדר את 
הכיווצים בצורה מאוזנת לכל האורך ובמידת 

האפשר לכוון אותם שיתרכזו בפינות. 

בשלב השלישי מצמידים את הבד בחלקים 
קצת כיווצים זה לא נורא - את הרוב יסתיר 

הפלסטיק השחור שעוטף את החלקים. אגב, 
זה בסדר גמור ואף רצוי להוציא סיכות שכבר 

הידקתם כדי למתוח את הבד יותר\פחות, 
בכיוון קצת שונה.

לאחר שהדקנו את כל הבד סביב החלק 
המרופד, גוזרים עודפים )בודקים שכל החורים 

של הברגים והתופסנים של הגב גלויים ולא 
הוסתרו ע”י הבד ומצמידים את חלקי הפלסטיק 

והברגים חזרה.

כמעט בכל בית תוכלו למצוא כסא מחשב בסגנון 
הזה. הכיסאות האלו נוחים... בעזרת הדרכה ומטר 

בד תוכלו להפוך אותו למעוצב בסגנון שלכם.
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