
PALL UTE/INNE
STEG FÖR STEG



Inomhus
Bred sittyta av en bit bänkskiva. Vi har 
oljat den för att behålla träytan men du 
kan såklart måla om du vill. Tål inte att 
stå ute. 

Material
• Planhyvlad list 21x43 mm: 

(Totalt ca 6 meter)
8 st à 460 mm (A)
4 st à 120 mm (B)
4 st à 197 mm (C)
2 st à 490 mm (D)

• Bänkskiva 28 mm:
1 st à 290x700 mm (E)

• Träplugg ø10 mm 10 st
• Trälim
• Träskruv 4,0x60 mm, 6 st
• Träolja
• Kvistlack
• Grundfärg
• Snickerifärg

Utomhus
Två brädor till sittytan eftersom virket 
sväller, krymper och spänningar skapas 
utomhus. Det lilla handtaget i skivan kan 
man strunta i, speciellt om man tänker 
använda pallen som ett litet bord.

Material
• Dimensionshyvlat virke 45x45 mm: 

(Totalt ca 3,5 meter)
4 st à 460 mm (A)
2 st à 120 mm (B
2 st à 197 mm (C)
2 st à 490 mm (D)

• 
• Ytterpanelbräda 21x145 mm: 

2 st à 700 mm (E)
• Trälim för utomhusbruk
• Träskruv 5,0x100 mm 12 st
• Träskruv 4,2x55 mm 8 st
• Trägrund ute
• Dörr och fönsterfärg

Bygga sin egen pall? Ja du pallar! Två pallar med samma formspråk men olika konstruktion. Den ena är 
byggd för inomhusbruk och den andra för trädgården Använd dem att sitta på eller som små bord. Psst... 
se till att ha en kap- och geringssåg till hands.
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Du behöver:



Inomhus

Steg 1

• Såga delarna A, B, C och D med gott mått, ca 15 cm för långa.
• Limma ihop dem två och två.  

Bästa sättet att få ihop dem exakt:
• Stryk på lim
• Lägg ihop och se till att de kommer exakt.
• Lägg klossar på sidorna och sätt på tvingar (utan att dra för 

hårt) så att listerna kommer ovanpå varandra utan för- 
skjutning i sidled.

• Dra i en skruv i var ända utanför den del som ska användas.
• Sätt tvingar på mitten.
• Tag bort tvingarna och klossarna som satt på sidorna och 

torka bort lim som tryckts ut.
• Låt torka.
• Ta bort skruvarna.

Steg 2 

Slipa delarna A, B, C och D och såga dem till rätt mått. A, B och 
C sågas i 7 graders vinkel.

Steg 3

Markera och borra för träplugg i delarna A, B och C. 

Steg 4

Montera ihop de två benparen med lim och träplugg. Sätt i 
press och låt limmet torka.

Steg 5

Hur noggrann du än är med träpluggarna kommer delarna inte 
att komma exakt i nivå. Det ordnar sig ändå, slipa så blir det 
hur fint som helst.

Steg 6

Markera och borra för träplugg i benparens del B samt i  
ändarna på D.

Steg 7

Montera ihop de två benparen med D, använd lim och 
träplugg. Såga en restbit lika lång som D och sätt mellan  
delarna C så benen blir parallella.  
Sätt i press och låt limmet torka.

Steg 8

Måla underredet: Stryk alla kvistar med kvistlack två gånger. 
Stryk en gång med grundfärg, låt torka 16 timmar och slipa 
sedan lätt. Färdigstryk två gånger med snickerifärg.

Steg 9

Lägg underredet på skivan E, centrera, limma och skruva fast 
underredet mot E.

Steg 10

Olja skivan E. 

Utomhus

Steg 1

Såga och slipa delarna A, B, C och D. Delarna A, B och C sågas 
i 7 graders vinkel.

Steg 2 

Förborra och montera ihop delarna A, B och C till de två ben-
paren med lim och långa skruvar. 

Steg 3

Montera ihop de två benparen med de två D, använd lim och 
långa skruvar. Tänk på att sätta skruvarna på lite annan höjd 
är skruvarna som förbinder A och B så att inte skruvarna går i 
varandra inne i virket. Såga en restbit lika lång som D och sätt 
mellan delarna C så benen blir parallella.

Steg 4

Såga, om du så önskar, ut handtagen i delarna E, slipa.

Steg 5

Limma och skruva fast delarna E på underredet med de  
kortare skruvarna.

Steg 6

Stryk en gång med grundfärg, låt torka 16 timmar och slipa 
sedan lätt. Färdigstryk två gånger med Dörr och fönsterfärg.
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