
MURAL arkitektur

RÖRELSEBANAN

BASPAKETET INNEHÅLLER:

Gräspaketet + pilar Ispaketet

RIKTNING PÅ DEKALERNA:
Detta visar även hur ni kan dela upp 
Rörelsebanan i 2 riktningar, där den 
vänstra delen är placerad åt ett håll 
medan den högra sidan är placerad åt i 
motsatt riktning. Att ha i åtanke vid 
placering är att bitarna har ett djup. Detta 
så att det skapar olika rörelsemönster. 

Placera dessa som ni vill.
En mix med stora och små 

dekaler skapar en mer 
dynamisk rörelseyta.

Placera dessa som ni vill. 
Blanda gärna friskt med 
stora och små dekaler 
då detta skapar en mer 
dynamisk rörelseyta och 

uppmanar till olika 
rörelsemönster.

Lavapaketet
Placera gräsdelarna med 
siffrorna i rätt ordning så 
ordningen visar siffrorna 
1-10.

Använd pilarna för att 
skapa alternativa 
rörelsemönster.

GENERELLA RÅD VID PLACERING AV RÖRELSEBANAN:

Klipp gärna upp dekalarket till deras individuella bitar så att de fortfarande har 
skyddsplasten bakom dekalerna kvar. Detta för att ni sedan kan testa att placera ut 
bitarna i korridoren innan ni drar bort plasten för att sedan klistra fast dem permanent.

I detta skede skall den tänkta ytan för Rörelsebanan vara rengjord. 

Placera dekalerna ca 50cm-120cm ifrån varandra för att skapa olika svårighetsgrader i 
Rörelsebanan. Huvudsaken är att vara kreativ!
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Detta är 2 förslag på hur ni kan placera gräspaketet, 
båda förslagen utgår från att de är placerade i linje med 
sifforna 1-10. Det finns inget rätt eller fel när ni 
placerar ut rörelsebanan, det viktigaste är att den passar 
er aktivitetyta. Var gärna kreativa!
 
OBS: Illustrationerna är ej skalenliga, den visar bara förslagsplaceringar.

FÖRSLAG PÅ PLACERING AV GRÄSPAKETET

50-80cm50-80cm



MURAL arkitektur

RÖRELSEBANAN

ISPAKETET, VEMS FOTSPÅR ÄR DET?

Älg

Sjöfågel

Småfågel

Räv

Rådjur
Hare

Varg

Lodjur

Djurfotspåren som är placerade på isbitarna 
är i verklig skala och illustrerar olika svenska 
djurfotspår i snön. Här kan ni se vad de olika 
isbitarna illustrerar.
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FÖRSLAG PÅ PLACERING AV LAVAPAKETET

Detta är ett förslag på hur ni kan placera ut Lavapaketet. Tanken med den här delen är 
att den ska utmana barnens rörlighet. Detta visar även hur ni kan dela upp 
Rörelsebanan i 2 riktningar, den vänstra delen är placerad åt ett håll medans den 
högra sidan är placerad åt motsatt riktning. Att ge banan två riktingar ger nya 
rörelsemönster. Detta då de har möjlighet att ta vara på sin egen fantasi. 
OBS: Illustrationerna är ej skalenliga, den visar bara förslagsplaceringar.

50-100cm
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2.

3.

4.

APPLICERINGSMANUAL

1.

Rengör ytan noggrant med ett 
alkoholbaserat rengöringsmedel. där 
dekalen ska appliceras. Detta så att 
dekalen ska fästa ordentligt och inte slitas 
ut i förtid. Se till att ytan är torr och 
dammfri innan applicering sker.

Dra försiktigt bort bakstycket från dekalen. 
Undvik att låta dekalen komma i kontakt 
med andra ytor än där den ska fästas. 

Applicera dekalen på sin tänkta plats och 
gnugga bort eventuella luftbubblor. Ett 
tips är att ”rulla” ut dekalen och gnugga 
från ena sidan till den andra. Pressa sedan 
på dekalen så att limmet är fäst på 
golvytan.

Du är färdig! Nästa steg en mer aktiv 
vardag! 
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KONTAKT

SOCIALA MEDIER

Vid frågor och funderinger angående Rörelsebanan, kontakta oss på vår mail: 
info@muralarkitektur.se eller ring oss på: 073 8448468.

Gå gärna in på vår hemsida: www.muralarkitektur.se för framtida uppdateringar och 
nya tilläggspaket till Rörelsebanan. 

Just nu jobbar vi på att framställa ett klistermärkespaket med alla bokstäver i alfabetet 
som kommer att verka som ett tilläggspaket till baspaketet!

Följ oss gärna på våra sociala medier för uppdateringar om våra tjänster och produkter. 
Använd gärna hashtagen #rörelsebanan om ni publicerar någon bild på 
Rörelsebanan!

Instagram: Muralarkitektur , www.facebook.com/muralarkitektur 
 
Facebook: Muralarkitektur , www.instagram.com/muralarkitektur


