
 
 

BEHANGEN MET 

VLIESBEHANG 
Stap-voor-stap handleiding 

 



Behangen met vliesbehang 

 

 

 

 

Hi!  

Je staat op het punt om de babykamer te gaan behangen of je bent je aan het 

oriënteren. Leuk! Ik hoop dat deze handleiding je gaat helpen bij de inrichting 

van jouw kamer. 

Vliesbehang is zeer populair omdat het eenvoudig is om aan te brengen. Als je voor 

het eerst behang gaat plakken, kan dit misschien toch een beetje lastig zijn. Met 

deze handleiding help ik je stap voor stap bij het opplakken van het behang!  

 

 

 

 

Mocht je toch nog vragen hebben of is er iets niet duidelijk in deze 

handleiding? Laat het me weten! Ik help je graag verder. 

 

 

Succes met behangen! 

 

 

  



Behangen met vliesbehang 

 

 

1. Beginnen bij het begin.  
De volgende materialen en gereedschappen heb je nodig voor het behangen met 

vliesbehang: 

 

Materialen Gereedschap 
• LM Baby Art Behang • Behangspatel • Behang mes 
• Behang voorstrijkmiddel* • Behangliniaal • Emmer 
• Behanglijm ** • Behangroller • Roerhout 

 • Behangborstel 

 

 

 

* Voorstrijk middel hoeft niet in iedere situatie ingezet te worden, toch is het wel verstandig om het te 

gebruiken. Met voorstrijkmiddel zorg je er voor dat de muren egaal zijn en dat er geen kleurverschillen meer 

zichtbaar zijn. Vliesbehang kan namelijk doorschijnen. Het zou natuurlijk zonde zijn als je daar achter komt 

als je klaar bent met het behangen.  

 

** Kies behanglijm speciaal voor vliesbehang! 

 

 

 

2. Voorbereiding 
De voorbereiding is erg belangrijk als je het behang mooi op de muur wilt hebben. 

Sla deze stappen dus niet over! 
 

Stap 1 

Voordat je gaat behangen zul je de muren goed moeten inspecteren. Het beste behang resultaat krijg je 

op muren die glad zijn en egaal van kleur. Vul zo nodig gaten op en schuur bobbels weg voordat je verder 

gaat. Verwijder ook de stopcontacten en lichtknopjes van de muur. 

 

Stap 2 

Verf de muren met het behang voorstrijkmiddel. Laat de muren drogen (de droogtijd is afhankelijk van het 

product; raadpleeg de productspecificaties van de fabrikant voor deze informatie). 

 

Stap 3 

Het behang heeft een patroon en dit patroon wordt herhaald op iedere strook. Om er voor te zorgen dat 

het patroon mooi aansluit bij ieder strook, moeten er vooraf banen gesneden worden.  

 

Leg om te controleren of je goed gesneden hebt de banen naast elkaar op de grond en kijk waar het 

patroon aansluit. Klopt dit allemaal? Dan hebben we nog maar twee stappen te gaan voordat we echt 

kunnen gaan beginnen!  

 

Stap 3 



Behangen met vliesbehang 

 

Zet met behulp van een lange waterpas een loodrechte lijn op de muur. Hier komt de eerste baan 

tegenaan. Zorg er voor dat deze baan zo recht mogelijk is! Als de eerste baan recht zit, zullen de volgende 

banen ook recht zitten omdat je deze er tegenaan plakt. Let er dus echt op dat de eerste baan goed zit. 

 

Stap 4 

Meng de behanglijm volgens de verpakking. Let er op dat deze behanglijm speciaal voor vliesbehang is.  

 

 

 

 

3. Aan de slag  
We kunnen eindelijk aan de slag met het echte werk!  

 

 

Stap 5 

Breng de behanglijm aan op de muur* en rol deze goed uit met een lijmroller. Tijdens het behangen werk je 

per baan. Doe dit ook met de behanglijm. Let er wel op dat de baan waarin je de behanglijm aanbrengt 

breder is dan de behangstrook zodat je er zeker van bent dat de hele strook op de behanglijm terecht komt.  

 

* Bij normaal behang wordt de behanglijm aangebracht op het behang zelf. Bij vliesbehang moet de lijm op de muur 

aangebracht worden.  

 

Stap 6 

Het is tijd om de eerst baan op te gaan plakken. Werk van boven naar beneden. Plaats de baan met ongeveer 

5cm overlap aan de bovenkant en zorg er voor dat de baan strak langs de getekende verticale lijn zit. Veeg 

vervolgens de baan aan met een behangborstel en druk de baan aan met behulp van een behangspatel.  

 

Nogmaals, zorg er voor dat deze baan loodrecht hangt!  

 

Stap 7 

Snijdt het overtollige behang weg met behulp van een scherp mes..  

 

Stap 8 

Hangt de eerste baan recht? Dan kun je door naar de volgende baan. Let goed op of het patroon nog 

aansluit.  

 

Met behulp van wat extra lijm en een nadenroller kun je de naden aandrukken.  

 

 

Obstakels 
Als je een kamer helemaal rondom wilt behangen, is de kans groot dat je obstakels zoals ramen tegen gaat 

komen. Plak de baan dan eerst in zijn geheel er overheen en snijd deze daarna stukje voor stukje langs het 

kozijn af. Probeer dus niet om de baan eerst op maat te snijden 

 

Dit geldt ook voor stopcontacten. Plak het behang eerst over het stopcontact heen, en snijd het vervolgens af 

langs de randen.  


