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Äntligen är våren här. Snickra ett praktiskt 
planteringsbord! Vackraste underredet är 
ett gammalt symaskinsbord.
av mats berg

Blomstrande idé. Gör ett personligt 
planteringsbord som kan stå ute i trädgården. 

Så gör du:
1  Limma ihop råsponten två och två 

till delarna i sargarna A och B. Använd 
lim för utomhusbruk och sätt lim-
ningarna i press med ett par tvingar. 
Låt torka. 

2  Till sarg B behöver du en bit på 800 
mm till den bakre delen och två bitar 
på 500 mm till de båda sidorna. Såga 
av not och fjäder så att de hoplimma-
de brädorna tillsammans blir 155 mm 
breda. Använd cirkelsågen och ett 
anhåll.  Sidornas mjuka form sågar du 
med sticksågen.

3  Sarg A är 95 mm bred och du 
behöver en bit på 800 mm till den 
bakre delen, två bitar på 500 mm till 
de yttre sidorna och två bitar på 483 
mm till de två inre sidorna.

4  Montera sidorna i de bakre delarna 
med trallskruv, 4,2x45 mm, två skruv 
per bräda enligt figuren. Förborra alla 
hål nära kanterna med en 3 mm borr 

så att inte ändträet spricker när du 
skruvar.

5  Kapa brädorna till hyllplanen C, 
D och E. De är 800 mm långa och du 
behöver två brädor till E, sex brädor 
till C och sex brädor till D. Såga av not 
och fjäder på den första respektive 
sista den brädan i varje skiva så att 
hyllplanens ytterkanter blir raka och 
vinkelräta.

6  Skruva fast brädorna i hyllplan C i 
sargen A med trallskruv.

7  Montera sargen B i hyllplanet 
genom att skruva underifrån snett 
uppåt. 

8  Skruva fast brädorna D i sargen A.
9  Skruva fast brädorna E på sargen 

B.
10  Slipa kanter och sågsnitt stickfria 

med slippapper, korn 80.
11  Måla med täcklasyr och montera 

på underredet.

Du behöver:
●  Råspont i gran, 17592 mm,  

cirka 21 m.
● Trallskruv, 4,2545 mm, cirka 80 st.
● Trälim för inomhusbruk.
● Ett par tvingar.
● Borr, 3 mm.
● Slippapper, korn 80.

● Cirkelsåg med ett anhåll.
● Sticksåg.
● Borrmaskin/skruvdragare.
● Ett bits som passar träskruven.
● Täcklasyr och en pensel.
●  Underrede från ett gammalt  

symaskinsbord.

VÄnd
och läs om hur du 

planterar och sköter 
de vackra blom-

morna.

Fin Böj. Sidorna är 
formsågade.

smart. Praktiska korgar!

staBilt och Vackert. Bordet står stadigt på gjutjärnsben!
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