
Bygginstruktion Bygg en dubbelgrind med spjälor 

En enkel och vacker dubbelgrind med tidlös prägel behöver inte vara svår att bygga. 

Har du redan grindstolpar med befintliga gångjärnstappar anpassar du grindens 
bredd och tvärreglarnas läge så att gångjärnen hamnar mitt för dessa. Tänk bara på 
att lämna några centimeters mellanrum mellan grind och stolpe och ytterligare en 
centimeter mellan de två grindhalvorna.

Grindens båda halvor tillverkas i ett stycke som delas när du hängt upp grinden med 
gångjärnen på grindstolparna. På det viset kommer grindhalvorna automatiskt att 
hänga lika. 

Skydda din grind från väder och vind så håller den i många år. Behandla alla delar 
omsorgsfullt med impregnerande grundolja. Var särskilt noga med ändträ. Grunda 
med utegrund och färdigmåla med fönsterfärg som ger en hård och tålig yta. Det 
underlättar att olja, grunda och måla innan montering. Lägg delarna intill varandra 
på ett par bockar och måla flera i taget. Det sista lagret färg stryker du när grinden är 
klar. 



Följ stegen för att lyckas:

Steg 1
Såga till två st 1000 mm långa ståndare A och 2 st 950 mm 
långa ståndare B av regel 45x95 mm. Lägg dem intill varandra 
och markera var urtag för tvärreglarna C ska vara. Såga och 
stäm ur 22x95 mm urtag i alla stående reglar A och B. 

Steg 2
Såga till 2 st 1740 mm långa tvärreglar C. Lägg ståndarna A 
och B på golvet och lägg i båda reglarna C. Det ska vara en 
springa 10 mm i mitten mellan de båda ståndarna B. Kontrol-
lera med vinkelhake att vinklarna blir räta. Limma och skruva 
med träskruv 4,5x40 mm ihop delarna. 

Steg 3
Vänd ramen. Lägg diagonalsträvorna D i rätt position under 
ramen och rita på D var de ska sågas. Såga till och prova in 
strävorna D. De ska passa trögt på sin plats.

Steg 4
Stryk lim på kontaktytorna och lägg i D. Låt limmet torka.

Steg 5
Såga till 14 st 1000 mm grindspjälor E av läkt 22x45 mm. Limma och 
skruva med träskruv 4,5x40 mm fast spjälorna E jämnt fördelade. 
De ska linjera med ståndarna A och B nertill. Låt spjälorna E vara 
lite för långa upptill.

Steg 6
Rita upptill en sned linje över spjälorna E från A till B. Såga efter streck-
et för att få en lätt lutande överkant på grindarna.

Steg 7
Sätt grinden på plats och palla upp den i rätt nivå. Montera gångjärnen.

Steg 8
Såga upp grinden längs med de båda ståndarna B.



Steg 9
Sätt även en skruv per spjäla in i snedsträvorna D och var noga så skru-
vraderna blir raka för ett snyggare resultat.

Steg 10
Bättra på med olja och färg på sågytorna och stryk hela grinden en 
sista gång med färg.

Steg 11
Montera en grindklinka mellan grindarna och en skjutregel mot marken 
på den ena grinden.  

Så här ser konstruktionen utRitning
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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 45x95 mm (totalt 4,3 lpm)
- 2 x 1000 (A)
- 2 x 950 mm (B)

Ytterpanel 22x95 mm (totalt 5,8 lpm)
- 2 x 1740 mm (C)
- 2 x 900 mm (D)

Läkt 22x45 mm (totalt 15,5 lpm)
- 14 x 1000 mm (E)

Rostskyddad träskruv 
- 74 st 4,5x40 mm 

Trälim för utomhusbruk
Hakgångjärn 4 st, 500 mm
Grindklinka 
Skjutregel för grind


