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Sammanfattning
Pappersmarmorering är en gammal hantverksteknik som främst används inom 
bokbinderikonsten. Omsorgen om bokens omslag understryker värdet av dess 
inre: berättelsen, kunskapen, minnena. Jag har experimenterat med en metod 
för att marmorera direkt på trä. Marbling Totem är en förvaringsmöbel där det 
marmorerade mönstret får ge mervärde åt de minnen och historier våra föremål 
berättar om oss.
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Inledning
Mitt projekt grundar sig i fascinationen för marmoreringen som teknik. Färg- 
och mönsterrikedomen och historien den förmedlar. Att framställa en perfekt 
marmorerad yta är lika tillfredsställande som det är frustrerande att 9 av 10 
försök blir misslyckade. Att arbeta med en så nyckfull process var tidigare obe-
kant för mig som formgivare. Jag kan inte styra resultatet till hundra procent. 
När färgen trä!ar vattenytan följer den sina egna regler. Hur den sprider sig 
beror på temperaturen i rummet, pigmentens egenskaper, algbadets konsistens 
och tusen andra saker. Det är olika från dag till dag, marmoreringen styrs av sin 
egen vilja. Man får vara lyhörd och jobba med dess förutsättningar. På så sätt 
skapas resultat som är omöjliga att skissa och fundera sig fram till.
I projektet Marbling Totem använder jag marmoreringen inom mitt eget om-
råde, möbelformgivning. Den dynamiska och oförutsägbara tekniken kombi-
neras med arkitektens metodiska, analyserande arbetsprocess.
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Experiment med pappersmarmorering.

Bakgrund
Papper
Min kärlek till pappret som material grundades när jag gick på en textilutbild-
ning. Papper och textil har många likheter. Skillnaden är att pappret är sam-
arbetsvilligt och stannar i formen man givit det, medan textilen har en stark 
egen vilja. Under hela det året försökte jag tämja tyget och tråden och ge dem 
egenskaper liknande papprets. Papper är starkt, formbart och ger oändliga 
experimentmöjligheter när det kommer till färg, textur och tekniker. Det är 
dessutom lättarbetat. Man kan klippa, skära, måla, bygga och forma det efter 
egna önskemål, med ett snabbt resultat. 

Under tiden på Konstfack har pappret fortsatt vara mitt favoritmaterial. Tyvärr 
är det inte alltid ultimat att bygga möbler av. Men även om inte pappret som 
material får följa med till fullskala så kan dess egenskaper och tekniker göra det. 
Jag har till exempel arbetat med origami som konstruktion och inspiration. Det 
var också kärleken till papper som ledde mig till marmoreringen.  

Marmorering
På samma sätt jag använt andra papperstekniker inom mitt område, inred-
ningsarkitektur och möbelformgivning, ville jag prova hur detta skulle kunna 
göras med marmorering. Den första marmoreringstekniken, suminigashi, 
uppfanns på 1100-talet i Japan . Senare utvecklades andra tekniker som ebru 
(marmorering med oljefärg på ett gelatinaktigt bad), och marmorering med 
vattenlösliga färger. Teknikerna spred sig till Europa, där de främst kom att 
användas inom bokbinderikonsten (Diane Maurer-Mathison, !e Ultimate 
Marbling Handbook) Marmorering används också på textilier. När det gäller 
trä har jag bara hittat ett par exempel, Pernille Snedker i Danmark som gjort 
ett marmorerat golv och amerikanskan Mary-Celine "ouin, som marmorerar 
trävaser. Därför var det svårt att hitta information om trämarmorering. Med 
hjälp av instruktioner för pappersmarmorering förändrade jag egenskaperna 
hos snickerifärg för att utföra processen även på trä. Projektet utmynnade i en 
samling marmorerade träprover. Dessa utgör grunden för mitt examensarbete.  

Marmorerade träprover.
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Ordning
Ett annat ämne jag intresserat mig för är människans behov av att kategorisera 
saker och placera dem i system. Dessa system kan vara stora eller små. Allti-
från den globala ekonomin till besticklådan hemma behöver en ordning. Det 
är intressant för att det berättar mycket om det mänskliga psyket. Ordningen 
hjälper oss och begränsar oss. Utan ett givet system- i kaoset- #nns oändliga 
möjligheter att bygga upp något helt nytt. Med ett be#ntligt system stöter vi på 
svårigheter när vi stöter på det som inte passar inom våra uppsatta ramar. Med 
detta som utgångspunkt byggde jag skåpet Anomali, en förvaringsmöbel för 
alla prylar vi sparar på men inte har någon given plats i hemmet.Skåpet Anomali.

Samling med saker utan given plats i hemmet.
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Syfte
Att vidare experimentera med marmoreringens möjligheter när den utförs di-
rekt på trä och undersöka hur den kan användas i inredningsammanhang.

Problemformulering
Det #nns starka kopplingar mellan system (som ju är det man skapar när man 
ordnar sina saker) och mönster. Därför ska jag bygga en prototyp av en för-
varingsmöbel. Mitt mål är att använda marmorering på ett nytt sätt, att vida-
reutveckla ett traditionellt hantverk. Detta gör jag genom att låta marmore-
ringsprocessen och mönstret får vara vägledande i formgivningen av möbeln. 
Med otraditionella färgval och experimentell marmorering ska jag skapa nya 
mönster.

Metodval och metoddiskussion
1. Research
Jag börjar med research kring ämnena förvaring, och dess relation till mönster. 
En stor del av researchen kring marmoreringen har jag gjort i tidigare projekt. 
Det som återstår är att undersöka hur stora skivor som är möjliga att marmo-
rera och vilken typ av färg som är mest lämplig.

2. Skisser
Skissprocessen blir en undersökning av hur funktionen, mönstrena och mar-
moreringsteknikens möjligheter och begränsningar samspelar. För att hitta 
formen bygger jag modeller.

3. Genomförande
Därefter bygger jag möbeln i snickeriet och arbetar med marmoreringen paral-
lellt. 

Traditionellt marmoreringsmönster.



Research
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Det mönstrades betydelse 
Marmoreringen och förvaringen har hängt ihop för mig hela tiden. Till en bör-
jan på grund av kontrasterna dem emellan. Mönstret och marmoreringstekni-
kens har en nyckfull process och ett organiskt uttryck. Förvaringen står för det 
strikta, systematiska och ordnade. Samtidigt är ordning och mönster samma 
sak (Douglas, Renhet och fara). Oordning är frånvaron av mönsterbildning. 
Även om ett marmorerat mönster inte är rapporterbart så följer färgen natur-
lagarna när den $yter ut på vattenytan, och skapar sin egen ordning. Under 
projektets gång hittar jag $er samband mellan det marmorerade mönstret och 
ordning som fått bestämma vad möbeln ska förvara. 

Marmoreringstekniken används främst inom bokbinderikonsten. Kopplingen 
till boken i detta projekt är därför naturlig. Ursprungligen utnyttjades marmo-
reringens konserverade verkan för att öka livslängden hos papper, som annars 
snabbt blev sprött och föll sönder. Senare används marmoreringen snarare som 
dekoration. Värdet i berättelsen, kunskapen och minnena en bok förmedlar 
understryks av en vacker inramning. 

Ornament används alltså för att understryka någontings betydelse. Det kan 
vara texten i en rikt utsmyckad koran eller ett praktfullt smyckeskrin vars utsida 
speglar skatterna det gömmer. Berättelsen är viktig och därför började jag titta 
på möbler som berättar en historia och fastnade för altarskåpet, och totempå-
len. De används för att förmedla kunskap, som en nedteckning av historien, 
och ett stöd för minnet.

Att ytan är omhändertagen, ger både möbeln i sig och det förvarade ett extra 
värde. Jag börjar fundera på vilka saker vi sparar som är känslomässigt värde-
fulla. Prydnadssaker, foton, souvenirer, arvegods, och bra-att-ha-grejer berättar 
alla en historia om oss. 

Mönsterbildande ordning.
Föregående uppslag: en utsmyckad koran.
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Ordnandet som ritual

Enheten som skapas av ordnandet avser inte bara ett hem utan ett universum i 
vilket alla upplevelser får en struktur.

Mary Douglas

Douglas beskriver ordnandet av våra saker som en ritual med $era innebörder. 
När vi ordnar våra egna system hjälper det oss att förstå hur större system är 
uppbyggda. Douglas skriver att samhället som en kinesisk ask, bestående av 
mindre och mindre system i det oändliga.
Ritualen bekräftar vårt sociala jag och skvallrar om vårt behov av att passa in. 
Vi väljer vad vi lämnar synligt i hemmet och vad vi gömmer undan. Den är 
också ett sätt att bearbeta tankar och känslor. Att placera saker i sitt rätta fack är 
att sortera tankar i hjärnan. Vi samlar och sorterar skatter. Ritualen hjälper oss 
att minnas, och avslöjar drömmar om framtiden.
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Med dessa tankar om mönstret och ordnandets betydelse utformar jag ett pro-

gram:

Program

En möbel för berättelser som ska förvara följande saker:

Saker som bär på minnen
Saker som förmedlar kunskap

Skatter
Saker med känslomässigt värde

Saker värda att visas upp
Hemliga saker

Saker som berättar en historia
Saker som är bra att ha

Ytbehandling: Marmorering på karrageenbas

Mått: Varje enskild del är max 50x70 cm,
 eftersom det är den största marmorerbara ytan. 

Maxhöjd är 230 cm för att möbeln ska rymmas i en lägenhet
med standardtakhöjd.

 



Skissprocess
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Första skisserna.
För att snabbt komma in i skissarbetet använder jag marmoreringsproverna 
från tidigare projekt och rapporterar i datorn. Dessa skriver jag ut och klistrar 
på kapa för att vid modellbyggandet se hur mönstret och formen samspelar. 
Snabbt står det klart att möbelns uttryck är beroende av hur stora skivor som 
går att marmorera. Jag experimenterar några dagar med detta och kommer 
fram till att skivor på 50x70 cm är hanterbara för mig att marmorera utan ett 
par extra händer. Dessa går också att marmorera utan risk för luftbubblor, som 
gärna kryper in under skivan om det är för stor, och som lämnar vita $äckar i 
mönstret.

50x70 cm är ett hanterbart 
mått att marmorera.
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Skissmodeller
Med utgångspunkt i maxmåttet 50x70 börjar jag bygga skalmodeller. Test hur 
mönstret fungerar på olika ytor visar att det kommer bäst till sin rätt i samspel 
med en enkel form.
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Mera modeller...
Jag går nu vidare med de modeller jag gillar bäst, altarskåpet och totempålen 
och bygger dem i trä i skala 1:5. Jag laborerar med olika form och mönster-
kombinationer.

Byggklossar för laborationer.
Altarskåp med vändbara dörrar.
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Totempålar
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Totempålar

Totempålen
Jag bestämmer mig för att fortsätta med totempålen som inspiration. Den är 
både intressant som form och överrensstämmer bra med övriga idéer kring 
projektet.

En totempåle berättar en historia, på samma sätt jag tänker att våra minnes-
saker gör om oss. Totemdjuren är symboler för familjen och släkten. Den 
fungerar  som minnesmärke, släktträd och vittnar om såväl familjelegender som 
historiska händelser. De kan vara rena skrytbyggen, för att visa på makt och ri-
kedom. Man byggde också så kallade shamepoles, uppförda över personer som 
på olika sätt stod i skuld till familjen. (Martha Black, Totem Poles in the Royal 
BC Museum)

En hög pelare är yte!ektiv och erbjuder mycket förvaringsutrymme på en liten 
golvyta. Höjden gör de olika facken mer eller mindre tillgängliga. Man kan 
välja vad man vill visa upp och vad man vill dölja. De olika delarna ger dess-
utom många variationsmöjligheter för placering av mönster. 
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Fullskalemodeller
I snickeriet bygger jag mock-ups i skala 1:1 för att få en känsla för proportio-
ner. Jag har problem med förhållandena mellan och storlekarna på byggste-
narna. Till en början håller jag formen relativt enkel, med samma sorts lådor. 
Formen blir klumpig och liknar mer ett kors eller midsommarstång. Det blir 
svårt att applicera mönstret på ett bra sätt.
Mönstret vinner på att formen är enkel men ändå aningen brokig eller oregel-
bunden. Det tar också formen tillbaka till totempålens uttryck. 
Ett annat problem är stabiliteten. Möbeln ska vara hög men ändå rymmas un-
der normal takhöjd. Jag vill inte fästa den i tak eller golv, men samtidigt är det 
viktigt att den kan stå fritt i rummet, utan en vägg som stöd. Därför måste den 
ha någon form av tyngd i botten.
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Formmässiga beslut
Pelaren
Efter ett antal försök i fullskala går jag tillbaka till den första skissmodellen av 
totempålen, för att se vad den har för kvalitéer. Den har en oregelbundenhet, 
med tydliga skillnader mellan de olika lådorna. Därför lägger jag till ett lång-
smalt fack i ögonhöjd som bryter av pelarformen.

Skissmodellen ger också ett luftigt intryck. Genom att vrida lådorna så att de 
växelvis är vända med öppningen framåt och åt sidan, bryts den tidigare mas-
siva känslan. Detta gör också möbeln intressant från alla håll, eftersom alla 
sidor blir olika. Jag vill att totempålen ska få plats i ett vanligt hem, och sätter 
därför maxhöjden till 230 cm. Eftersom den har öppningar åt två håll kan den 
placeras mot en vägg i brist på utrymme. Men helst ska den placeras fritt, med 
plats att cirkulera runt den.

Totempålen ska byggas i 15 mm björkplywood. Björken har en #n ton och dis-
kret ådring, som samspelar bra med det marmorerade mönstret. Plywood liknar 
på många sätt papper i sin exakthet. Den böjer sig inte heller lika mycket som 
massivt trä av fukten i marmoreringskaret.

Mönstret
För att komma fram till placering av mönstret målar jag insidorna och labo-
rerar med utskrivna mönster. Den mönstrade insidan är extra intressant. Den 
verkar som ett  mönstrat sidenfoder på en kappa, lite hemligt, men ett tecken 
på att den är omsorgsfullt bearbetad. På insidan får också mönstret en samlan-
de e!ekt. I till exempel en bokhylla där böckerna är olika höga får bakstycket 
en framträdande roll. Konstigt nog blir intrycket mer sammanhållet med en 
mönstrad fond än en enfärgad. Ytan framhäver föremålen som placeras framför. 

På så sätt kan man utnyttja de mellanrum som uppstär.
En annan #n e!ekt är när mönstret placeras på utsidan och kanterna på ply-
wooden fungerar som en ram för en mönstrad yta. Det bryter upp mönstret 
på ett #nt sätt. Eftersom det inte går att få mönsterrapporten att fortsätta över 
kanterna är råa kanter istället för gerade hörn att föredra. Jag marmorerar även 
utsidan på det smala facket, för att göra möbeln spännande också från de sidor 
där insidorna inte syns. Första skissmodellen. 1:1
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Jag tar ut totempålen från snickeriet för att kunna se den med nya ögon. Ge-ag tar ut totempålen från snickeriet för att kunna se den med nya ögon. Ge-
nom att befolka den med saker undersöker jag fackens storlek och behovet av 
eventuella hyllplan. 
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När föremålen placeras in bildas små världar. Mönstret ger känslan av ett litet 
kosmos, som bildar fond för berättelsen sakerna berättar.
Jag bestämmer mig för att inte göra några hyllplan. Marmoreringen kommer 
då mer till sin rätt. De föremål möbeln ska förvara arrangeras ofta i stilleben, 
som blickfång. Öppna tittskåp ger större möjlighet för sådana arrangemang.
Formen är spikad och jag gör en ritning.



Genomförande
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Marmorering 
Den vanligaste och enklaste typen av marmorering bygger på principen att 
olja $yter på vatten. Genom att droppa oljefärg i ett vattenbad bildas mönster 
på vattenytan. När man sedan doppar ett papper i badet överförs mönstret till 
pappret. Denna teknik kräver stora mängder lösningsmedel eftersom färgen 
måste späs med terpentin. Oljefärg har dessutom en torktid på $era veckor.

Marmorering på karrageenbad
För en mer miljövänlig metod och en arbetsmiljö utan terpentinångor, väljer 
jag att arbeta med en vattenlöslig färg, enligt en turkisk metod som kallas ebru. 
Denna typ av marmorering är en nyckfull process som kräver mycket förbere-
delser. Faktorer som rumstemperatur, pigmentens egenskaper, damm och karra-
geenets tjocklek spelar in och är avgörande för ett lyckat resultat.

Oljeutsläpp i Amazonas.
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Badet
För att färgen ska få hjälp att $yta, och mönstrena lättare att kontrollera,
droppar man den på ett vattenbad förtjockat med karrageenmossa.
Karrageenmossa är en  djuphavsalg som används som förtjockningsmedel i 
schampo och livsmedel. Jag provar med både torkade alger och ett pulver där 
endast förtjockningsämnet är utvunnet. Det senare fungerar bättre, både för 
att resultatet blir bättre och att det kräver mindre förberdelser. Den torkade 
varianten behöver koka längre, luktar illa, måste silas och får en brunton som 
gör det svårare att se mönstret. Pulvret mixas i matberedare tillsammans med 
hett vatten. Jag bygger kar i olika storlekar för att passa bitarna som ska doppas. 
Därefter hälls lösningen i karen och får vila under natten för att mogna.

Primer
Jag sågar till bitarna som ska marmoreras. För att färgen ska fästa på träet måste 
det först behandlas med alun. Alun används i för att lägga in pickles och som 
färgsalt vid färgning av textilier. Alunkristallerna löses upp i kokande vatten. 
Därefter påförs lösningen på träet med en svamp och får torka över natten. För 
att skydda baksidan, som ska vara trären, maskar jag med tejp och skyddsplast.

Färger i marmoreringsbadet.
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Färgen
Att blanda färgen är en verklig utmaning. Detta har jag experimenterat med ti-
digare under våren. Under ett par veckor  sjunker den bara till botten av karet. 
Efter experiment med olika typer av akrylfärg,  $ytande tusch och akvarell pro-
var jag vattenburen snickerilackfärg med olika glanstal. För att få bättre täckför-
måga och mera klös i färgen blandar jag i $ashefärg, som har tätare pigment.
Varje kulör har sin egen personlighet och måste därför blandas individuellt. 
Vissa färger sprider sig för mycket, andra inte alls, medan ytterligare andra löser 
ut sig och smutsar ner badet . För att hjälpa dem att $yta använder jag Kodak 
Photo Flo 200, en såplösning som används vid fotoframkallning. Tenderar en 
färg att sprida sig för mycket kan man blanda i lite av en färg som sprider sig 
för lite och vise versa. Detta gör att kulörerna inte alltid går att få precis som 
man vill.  
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Mönstren
Jag börjar att testa tekniken på papper för att hitta intressanta mönster och 
färgkombinationer. Jag väljer mönster som påminner om träets egen ådring 
och som också låter trät lysa igenom på visa ställen. Mönstrena har också ögon 
precis som totempålen.

Färgerna droppas på ytan med en borste, pensel eller pipett. Sedan skapas 
mönstret genom att man dra genom det med tandpetare önskad e!ekt. För 
tomma ytor i mönstret kan man droppa i lite utspädd photo $o. Därefter dop-
pas träbiten i badet så att mönstret överförs från ytan till träbiten. Denna sköljs 
under rinnande vatten för att ta bort över$ödig färg och karrageenmossa.

Test av olika mönster på björkplywood.
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Ytbehandling
För att skydda mönstret och ge en tålig yta måste bitarna lackas innan de be-
arbetas i snickeriet. En vattenlöslig golvlack med glans 50 ger intensiva färger 
utan för mycket glansdagrar som kan störa mönstret. 

När alla delar är marmorerade och lackade kan de #nskjusteras och bearbetas 
för ihopsättning.



Resultat
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Vårutställningen
Inför utställningen funderar jag på hur jag på bästa sätt visar att undersök-
ningen av marmoreringen som teknik är en viktig del av mitt projekt, vikti-
gare än den färdiga möbeln. Jag överväger först att visa en #lm jag gjorde till 
presentationen, som visar själva marmoreringsmomentet. Filmen saknar dock 
den meditativa, långsamma känslan som är en viktig del i hantverket. Eftersom 
jag också vill visa att projektet bestått av en mängd experiment, och teknikens 
oändliga möjligheter när det kommer till mönstervariation väljer jag att i stället 
ha med en samling materialprover. Detta visar sig vara ett lyckat drag. Många 
besökare tar sig tid att stanna och bläddra bland proverna. 
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Diskussion
Innan jag beslutade mig för att arbeta med marmorering var jag orolig för att 
det var ett för smalt och speci#kt område. I dagens samhälle där produktionen 
ska gå fort och vara billig kommer hantverksskickligheten i skymundan. Att 
marmoreringen tar tid både att lära sig och utföra begränsar ur ett ekonomiskt 
perspektiv dess användningsområden. För mig #nns det dock ett värde i att 
tekniken får ta lång tid. Det meditativa, långsamma i processen är en viktig 
kontrast i ett annars snabbt surrande produktionstempo. Som formgivare är 
det ett dilemma att vi ritar produkter som påfrestar en redan utmattad miljö. 
Genom att utföra ett gediget hantverk får produkten förhoppnings en längre 
livslängd och ett större känslomässigt värde som gör oss mindre benägna att 
slänga och konsumera nytt.

Jag har märkt att trots att marmoreringen är ett så speci#kt område, så kan jag 
använda den för att undersöka mer generella saker sammankopplat med och 
inredningsarkitektur. I förlängningen handlar det om intresset för människans 
förhållande till omgivningen, som är kärnan i varför jag tycker att arkitektur är 
så intressant. Under projektets gång har det blivit mer och mer tydligt för mig 
att mitt projekt vilar på två ben, som berikar varandra. Det ena benet är un-
dersökningen av marmoreringens möjligheter och handlar om själva tekniken, 
den hantverksmässiga biten. Den andra delen är mer teoretisk, undersökningen 
av mönstrets betydelse och dess förhållande till ordning. Resultatet av under-
sökningen har varit en hjälp för mig att utforma programmet. Jag arbetar bäst 
när jag har en tydlig brief. Från början visste jag bara att jag ville arbeta med 
marmoreringen, men inte vad jag ville använda den till. Därför la jag mycket 
tid på researchen för att kunna sätta upp ramar för projektet. 

Det har varit en utmaning att länka ihop teorin och hantverket till en tydlig 
form. Målet har varit att göra mönster och form till ett, för att undvika att 
marmoreringen reduceras till ett pålagt mönster på en be#ntlig yta. På det 
teorimässiga planet tycker jag mig ha lyckats med detta. Marmoreringen och 
mönstrets betydelse har varit avgörande i formgivningen av möbeln. Utseende-
mässigt skulle jag vilja att det blir tydligare. Kanske handlar det om att jobba 
med en mindre statisk form, där mönstret får ta plats på $er än ett sätt. Att 
mönstrets formspråk, på samma sätt som teorin kring det, får vara med och 
bestämma formen. Sammanfogningen av lådorna skulle också kunna bestå 

av ett mer synligt element på utsidan av totempålen, med ett formspråk som 
länkar ihop in- och utsida.

Jag ser den färdiga möbeln som produkten av en undersökande process. Den 
är ett exempel på de oändliga möjligheter som marmoreringen erbjuder. Jag 
behövde sätta upp förutsättningar att jobba med för att kunna arbeta fram en 
form. Detta enda objekt är inte tänkt för industriell produktion utan är en 
sammanfattning av tankarna kring marmoreringens betydelse. Nu när jag har 
dessa klara för mig kan jag arbeta vidare med marmoreringen på andra sätt. 
Nästa steg är att jobba med den som en mer integrerad del av en inredning.

Slutsats, slutord
Mitt syfte med examensarbetet var ”att vidare experimentera med marmore-
ringens möjligheter när den utförs direkt på trä och undersöka hur den kan 
användas i inredningsammanhang”.

Jag har lärt mig mer om marmoreringens möjligheter och begränsningar. Fram-
förallt har en oändlig värld av möjligheter öppnat sig. Det #nns många delar i 
marmoreringen som går att fördjupa sig i. Själva mönstervärlden kombinerat 
med färgen är intressant nog, sedan tillkommer olika marmoreringstekniker 
och olika material att marmorera på. Framförallt känns det spännande att 
vidare undersöka hur mönstret och formen kan integreras, både med varandra 
och med ett rum. 
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Material
Björkplywood 15 mm

Ytbehandling
Delarna marmoreras och lackas var för sig enligt illustration, innan 
sammanfogning.

          Marmorerad och lackad yta.

           Trären yta

Sammanfogning
Därefter kexas och limmas dessa ihop till boxarna 1-5 enligt illustra-
tion. Dessa boxar skruvas i sin tur ihop på höjden till pelarformen. 
Skruvarna placeras så att de stör mönstret i minsta möjliga mån.

Illustration perspektiv

 1

2

3

4

5

Marbling Totem
Skala 1:10
Sara Wetterqvist 2012

346

10
0

50
0

35
0

50
0

26
0

30
0

350
500

625

35
0

A

B C D

A

B

C

D

Topvy


