
KLÄDHÄNGARE
STEG FÖR STEG



Material:
• Planhyvlad list 21x45 mm:

2 st à 1450 mm (A)
5 st à ca 90 mm (D)

• Planhyvlad list 21x27 mm:
1 st à 470 mm (B)

• Limfog 18 mm:
1 st à 330x430 mm (C)

• Rundstav ø ca 10 mm
1 st à 50 mm  (E)

• Hjul total höjd ca 90 mm:
4 st 

• Trälim

• Träskruv:
1 st à 100 mm
10 st à 42 mm
16 st à 16 mm (med kullerskalle)

• Träspackel
• Kvistlack
• Grundfärg
• Snickerifärg

Häng upp dina kläder med stil. Att bygga en egen klädhängare är både enkelt och roligt. Dessutom är det 
ett snabbt projekt som du hinner med på en helg. Måla i din favoritfärg eller låt vara trären. Lycka till!

PROJEKT: KLÄDHÄNGARE S. 2/3

D

E

A

D

DD

B

C

C

D D

A

B

E

A

D
A

42
27

Ritning klädhängare

Du behöver:



Steg 1

Vänta med att kapa A till rätt längd. Såga och stäm ut för B i de båda A. 

Steg 2 

Limma ihop de båda A. Sätt i press och låt limmet torka. Kapa A till rätt 
längd. Se till att B passar i sitt hål, justera vid behov.

Steg 3

Såga och slipa alla delar. Det är svårt att komma åt att slipa när allt är 
monterat.

Steg 4

Limma och skruva fast skivan C mot stolpen A.

Steg 5

Limma och skruva fast delarna D mot A och därefter C. Se till att  
skruvarna försänks.

Steg 6

Limma och skruva ihop B med den sista D. Stick in B i hålet på A. Limma 
och skruva fast B och D mot A. 

Steg 7

Borra ett hål genom A, vidare genom B och ut på andra sidan. Knacka 
in rundstaven E tillsammans med lite lim. Låt torka. Kapa och slipa så 
rundstaven går jämns med A.

Steg 8

Spackla över skruvhuvuden och eventuella skador. Slipa.

Steg 9

Stryk alla kvistar med kvistlack två gånger. Grundmåla. Låt torka i 16 tim 
och slipa lätt. Färdigstryk två gånger med snickerifärg.

Steg 10

Skruva fast hjulen med skruv med kullerskalle.
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