
Detaljnivå Utforska skala 1:50 000 är kartan för alla sorters friluftsaktiviteter och som tavla över området kring stugan, 
hemmet eller annan favoritplats. Kartan täcker ett område om 35x50km, mått 70x100cm (stående eller liggande), tryckt 
på en sida. (Vill du ha en fjällkarta välj detaljnivå Resa 1:100 000)

Kom ihåg att du alltid kan välja till:
Gradnät, teckenförklaring och att namnge din karta.

För utomhusbruk rekommenderar vi: Papper Outdoor, gradnät 
och teckenförklaring.

För inomhusbruk (tavla): rekommenderar vi Papper Indoor, 
komplettera med egna val.

Utsnittet visar karta i 1:50 000 utan 
gradnät. Lämpligt för tavla. Välj indoor 
för tryck på högglansigt fotopapper. 

Utsnittet visar karta i skala 1:50 000  med 
gradnät för navigering. Välj Outdoor och få 
den tryckt på vattentålig Tyvek. Kom ihåg att 
välja till gradnät och teckenförklaring.



Detaljnivå Resa, skala 1:100 000 är perfekt som karta för cykling, vandring, bil- och mc-turer och som tavla över ett 
större området t.ex. Storstockholm. Kartan täcker ett område om 70x100km, mått 70x100cm (stående eller liggande), 
tryckt på en sida.

Utsnittet visar karta i 1:100 000 i 
fjällen utan gradnät. Lämpligt 
för tavla. Välj indoor för tryck på 
högglansigt fotopapper. 

Utsnittet visar karta i skala 1:100 000 i 
fjällen med gradnät för navigering. Välj 
Outdoor och få den tryckt på vattentålig 
Tyvek. Kom ihåg att välja till gradnät och 
teckenförklaring.

Kom ihåg att du alltid kan välja till:
Gradnät, teckenförklaring och att namnge din karta.
För utomhusbruk rekommenderar vi: Papper Outdoor, gradnät och teckenförklaring. 
För inomhusbruk (tavla): rekommenderar vi Papper Indoor, komplettera med egna val.

Utsnittet visar karta i 1:100 000 i 
Södra Sverige utan gradnät. 
Lämpligt för tavla. Välj indoor för 
tryck på högglansigt fotopapper. 

Utsnittet visar karta i skala 1:100 000 i 
södra Sverige med gradnät för 
navigering. Välj Outdoor och få den 
tryckt på vattentålig Tyvek. Kom ihåg att 
välja till gradnät och teckenförklaring.



Kungsleden Jäkkvik-Ammarnäs-(detäljnivaResa, skala 1 :100 000 
Välj papper "lndoor'._:så lever�r�n,J11y_cket,firg>o�ter_4_ry�kt.på:högglansigt fotopapper! 

StockholmJ·detaljnb,ä:Resa;-skala·1 :100 000 
Välj papper "lndoor" så·tevereras· en�myckeffiti: poster,try_ckt å högglansigt fotopapper! 

Kom ihåg att du alltid kan välja till:
Gradnät, teckenförklaring och att namnge din karta.

För inomhusbruk (tavla): rekommenderar vi Papper Indoor, komplettera med 
dina egna val.

Då får du en mycket snygg poster tryckt på högglansigt fotopapper. Enkel att 
hitta ram till då den har standardmått 70x100cm (stående eller liggande)



Detaljnivå Planera, skala 1:250 000 är perfekt som karta för cykling, vandring, bil- och mc-turer och som tavla 
över ett större området t.ex. Mälardalen eller Västkusten. Kartan täcker ett område om 175x250km, mått 
70x100cm (stående eller liggande), tryckt på en sida.

Kom ihåg att du alltid kan välja till:
Gradnät, teckenförklaring och att namnge din karta.

För utomhusbruk rekommenderar vi: Papper Outdoor, gradnät 
och teckenförklaring.

För inomhusbruk (tavla: rekommenderar vi Papper Indoor, 
komplettera med egna val.

Utsnittet visar karta i 1:250 000 utan 
gradnät. Lämpligt för tavla. Välj indoor 
för tryck på högglansigt fotopapper. 

Utsnittet visar karta i skala 1:250 000 med 
gradnät för navigering. Välj Outdoor och få 
den tryckt på vattentålig Tyvek. Kom ihåg att 
välja till gradnät och teckenförklaring.



Kom ihåg att du alltid kan välja till: 
Gradnät, teckenförklaring och att namnge 
din karta.

För utomhusbruk rekommenderar vi: 
Papper Outdoor, gradnät och 
teckenförklaring.

Då får du en karta tryckt på Tyvek som är 
vattentålig och mycket slitstark! 



Min Karta:
Exempel på teckenförklaring, 
gradnät och placering av namn.
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