
Det är enkelt att bygga vår bänk och den kommer att bli en stilren och stabil möbel för dig 
när den är färdig. Använd torrt virke, då är det mindre risk för att det fransar sig. Se till att du 
har redskapen och de angivna träreglarna och trallvirket som presenteras nedanför. Därefter 
kan du köra igång med byggandet. Följ den här presentationen för att snart ha din nya, egen-
händigt gjorda bänk färdig. 

Det här behöver du:

Så här bygger du bänken

Träskruvar Protect 
6,0x80 mm 
302-347

Träskruvar Protect 
6,0x120 mm
302-350

Trallskruvar 
4,2x55 mm 
302-265

Vattenfast trälim 
502-171

 
Försänkare 
119-000

3st • 170x28cm

1st • 133cm
2st • 35cm
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Borrskruvdragare 
060-237

Kap/ger/ 
bordssågsåg 
242-130

6 meter 45x45 mm träregel
(till bockarna och mellanstöd)

5,5 meter 28x120 mm trallvirke
(till sittbrädorna)



Kapa delarna i de mått som anges ovan. Såga först ut delarna 1, 2 och 3 
med 15 grader vinkel. Då blir det effektivt och du slipper ställa om sågen 
mellan olika vinklar, med risk för att få differens i vinkel på olika delar. Du 
kan använda den första delen som mall för övriga delar så blir de likadana. 
Kapa sedan del 4 och 5 med 90 graders vinkel. Till sist kapar du de tre 
sittbrädorna (nr 6) också med 90 graders vinkel. Fasa sedan av kanten på 
undersidan med 45 grader som bilden visar.

Montera delarna. Börja med att skruva fast benen på det korta mellanstödet. Därefter 
monterar du överliggaren och första sidans bock är klar. Gör en till exakt likadan bock. 
Montera ihop bockarna med det två långa mellanstöden. Den långa underst och den korta 
överst. Montera de tre sittbrädorna. Skruvlimma med lim som klarar fuktig utomhusmiljö. 
Skruvhålen behöver inte förborras men försänk skallen med en försänkare.

Fasa av sittbrädans 

kanter med 45˚ så får bänken 

ett snyggt utseende. 

1. Ben
2. Överliggare
3. Mellanstöd till ben
4. Stöd mellan benpar
5. Stöd mellan benpar
6. Sittbrädor
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3 Efterbehandla. En bänk av trallvirke 
med gröna stick kan efterbehandlas 
en eller två månader efter att du satt 
ihop den. Du kan använda över-
bliven altanolja eller välja att lacka 
bänken. Med lasyr för utomhusbruk 
framträder träets ådringar fint, det 
tränger också in bra i träet. Då står 
den sig bra utomhus.

6st • 55 mm


