
Bygginstruktion Bygg en kryssgrind

Noggrannhet, lite vana vid verktygen och tid är det som krävs för att snickra den här 
klassiska grinden. Den fungerar lika bra som enkelgrind som dubbelgrind.

En grind är hårt utsatt för både väder och vind och mekaniskt slitage. Därför är det en 
god idé att lägga lite extra omsorg vid ytbehandlingen. Olja in alla delar noga med im-
pregnerande grundolja och var särskilt noga i ändträ. Grundmåla med utegrund och 
färdigmåla med en stark utefärg. Fönsterfärg ger en hård och tålig yta. 

Ett tips för att komma åt skrymslena ordentligt är att olja, grunda och måla innan 
montering och avsluta med ett sista lager färg när grinden är klar. Men undvik olja 
och färg på tapparna som ska passas in i hål så att limmet får ordentligt fäste.



Följ stegen för att lyckas:

Steg 1
Såga till 3 st 600 mm långa tvärslåar B av regel 45x70 mm. 
Såga 40 mm långa tappar i båda ändar av tvärslåarna B1, B2 
och B3. Såga ett snitt i tapparna som ritningen visar och tälj 
en liten kil. Kilen ska vara så kort att den ryms inne i snittet. 
Den ska heller inte vara alltför grov för att kunna rymmas när 
fogen pressas ihop. 

Steg 2
Såga till 2 st stående 900 mm långa reglar A av regel 45x70 
mm. Markera var hålen för tapparna ska vara. Borra och stäm 
ut hålen för tapparna. Lägg märke till att hålen är drygt 40 
mm djupa, men inte genomgående. Provmontera varje fog 
och märk vilken tvärregels ände som passar i respektive hål. 

Steg 3
Montera ramen provisoriskt och mät upp de exakta måtten 
för spjälorna C. Såga till spjälorna till krysset D grovt och lägg 
dem under grinden och markera var de korsar varandra. 

Steg 4
Såga till 5 st 480 mm långa stående spjälor C av regel 25x38 mm. 
Markera på spjälorna C de längder du mätt upp. Såga till tapparna 
på spjälorna C.  

Steg 5
Markera placering av hål för tappar i tvärreglarna B2 och B3. Borra 
och stäm ut hålen. Provmontera och märk varje fog individuellt så 
de kommer på samma ställe senare.

Steg 6
Såga och stäm ut halvt-i-halvt i krysspjälorna D. Lägg ihop krysset och 
lägg det på plats i den provmonterade grindramen. Markera var kryssp-
jälorna D ska kapas i ändarna och såga till. 

Steg 7
Markera och borra för träpluggarna i krysset D samt reglarna B1 och B2. 
Ett enkelt sätt är att borra det ena hålet, sätta i ett markeringsstift och 
pressa ihop fogen som den ska sitta. Stiftet ger en exakt markering för 
motstående hål. 



Steg 8
Limma alla delar i ett moment. Börja med att sätta ihop krysset och 
tvärslåarna B1 och B2. Sätt därefter spjälorna C på plats mellan 
tvärslåarna B2 och B3. Sätt slutligen de stående reglarna A på plats 
med lim och kilar. Kontrollera att grinden är vinkelrät. Sätt i press med 
limknektar och låt torka. 

Steg 9
Måla grinden.

Så här ser konstruktionen utRitning

520  

A 

A 

B1 

B2 

B3 

C

D 35  
70 

70 

70 

900  

205 

450 

Steg 10
Montera gångjärn och grindtrycke.



Inköpslista Det här behöver du till bygget
Virkesmängden totalt inkluderar 10 procent marginal för spill. Beräkna för att få ut de hela 
längder som behövs.

Regel 45x70 mm (totalt 4 lpm)
- 2 x 900 mm (A)
- 3 x 600 mm (B)

Sågat virke 25x38 mm (totalt 3,9 lpm)
- 5 x 480 mm
- 2 x 568 mm

Träplugg 8 mm, 4 st
Trälim för utomhusbruk
Hakgångjärn 2 st
Grindtrycke/Grindklinka


