instruktion/ENTRÉ

Snygg och smart sittbänk
Till vår förstukvist passar den här vitmålade träbänken. En ”skålad” sittform gör den till en skön plats att sitta på,
med en fikakopp i morgonsolen. Du kan också bekvämt ställa ifrån dig matkassarna på bänken medan du öppnar dörren.
Till sist: Kom ihåg att småbarn och vattendammar är en farlig kombination. Om du har små barn är det bättre att vänta
med det stora dammbygget ett par år och kanske i stället satsa på en minidamm eller ett fågelbad.
Av Leif Qvist

Det här behövs:
Sittbräder hyvlad furu
22 x 70 mm
längd 1 400 mm:
Ben
34 x 95 mm
20 mm:
Långsargar
34 x 95 mm
1 000 mm:
Kortsargar 34 x 95 mm, 300 mm:
Runda trätappar, diameter 8 mm
längd 35 mm:
Träskruvar
längd 40 mm:
Utelim och utefärg
Hålmarkerings-set diameter 8 mm,
där 4 hålmarkeringsspetsar, borr och
trätappar ingår.

5 st
4 st
2 st
3 st
24 st
15 st

Du behöver också såg, borrmaskin, måttband, snickarvinkel, rasp, slippapper och
en lång tving (så kallad limknekt).

Gör så här:
Såga till alla bitar enligt måtten. Runda alla överkanter på
sittbräderna, och runda ytterhörnen rejält. Sticksåga ut
skålningen på kortsargarna så att djupet är 20 mm på mitten. Sticksåga sedan ut rundningen på långsargarna, 100
mm från ändarna. Djupet på ursågningen når 20 mm som
därmed också får sågas bort på mittsargens underkant.
Sätt ihop underredet. Börja med en långsarg och två
ben med hjälp av hålmarkeringssetet. Borra först tre
hål, ca 20 mm djupa, i långsargens ände. Sätt hålmarkeringsspetsarna i hålen och rikta in läget mot benet och
tryck till mot spetsarna. I de märken som blir på benet
borrar du likaså 20 mm djupa hål. Gör likadant i den
andra sargänden och det andra benet. Fyll borrhålen

72 

och ändytorna med lim och slå i trätapparna. Tryck
ihop långsargen och de två benen med limknekten. Lägg
några träklossar emellan så att det inte blir tryckmärken i benen. Torka bort allt överflödigt lim med en fuktad
trasa. Fortsätt med den andra långsargen och benen.
Avsluta med att göra likadant med de tre kortsargarna
och de två färdiga benparen.
Måla underredet och de fem sittbräderna.
Placera ut sittbräderna jämnt fördelade på underredet så att det blir ca 5 mm stora springor mellan
bräderna. Mät ut läget för skruvarna, förborra hål och
dra i skruvarna något försänkta. Dutta i färg på skruvstallarna.
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