
VÄXTSKÅP
STEG FÖR STEG



Material:
• Ett gammalt vackert fönster 

(Vårt fönster är 410x902 mm)
• Regel 45x45 mm:  

(Ca 4,5 meter) 
6 st à 226 mm (A)
6 st à 460 mm (B)
1 st à 316 mm (A2) 

• Råspont 17x95 mm:  
(Ca 38 meter)
6 st à 1700 mm (C)
8 st à 1700 mm (D)
2 st à 1655 mm (E)

4 st à 165 mm (F)
4 st à 65 mm (G)
4 st à 60 mm (H)
16 st à 460 mm (J)
6 st à 457 mm (K)
5 st à 550 mm (P)

• Läkt 21x45 mm:
2 st à 405 (L)
1 st à 420 (M)

• Ytterpanelbräda 21x95 mm:
2 st à 371 mm (N)
1 st à 536 mm (O)
2 st à 450 mm (Q)

• Takpapp
• Asfaltlim
• Lyftgångjärn 4 st (av den 

mindre typen, kallas ibland 
möbelgångjärn)

• Fönstervred 2 st
• Trälim för utomhusbruk
• Dyckert: 50x2,0 mm och 

35x1,7 mm
• Träskruv: 5x100 mm och 

3,5x30 mm
• Grundfärg Ute
• Fönster och dörrfärg

Bygg ett växtskåp med karaktär! Utgå från ett gammalt vackert fönster och anpassa måtten efter det. Vi 
valde att inte måla fönstret eftersom vi ville spara den vackra patineringen. Inne i skåpet finns två lösa 
hyllplan av trä (de ska ligga på listerna R men är inte med på ritningen). Ersätt dem gärna med glasskivor 
om du vill använda skåpet till växter, då kommer ljuset bättre fram. Lycka till med bygget!

Med bra verktyg är det enklare att bygga. 
En kap-och gersåg underlättar och gör att allt 
blir rakt. När du ska såga brädorna på längden 
är en bordssåg (kallas också byggsåg) det 
allra bästa. Har du även en skruvdragare och 
de vanligaste handverktygen så är du redo 
att sätta igång.

PROJEKT: VÄXTSKÅP S. 2/3
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Ritning växtskåp

Du behöver:



PROJEKT: VÄXTSKÅP S. 3/3

Mät ditt fönster och räkna om måtten om det behövs.
Kontrollmät, kapa och montera delarna efterhand.

Steg 1

Limma och skruva, med långa skruvar, ihop delarna A och B till tre 
ramar.

Steg 2 

Såga A2 diagonalt så att det bildas två kilar. Limma och skruva 
dessa på A på en av ramarna.

Steg 3

Lägg ihop delarna C. Såga de två yttersta, tillsammans ska C vara 
lika breda som B är lång. Limma och skruva fast delarna C mot 
ramarna. Limma inte C mot varandra.

Steg 4

Kapa delarna D i samma vinkel som kilarna A2. Såga den 
främsta och den bakersta så att not och fjäder försvinner och så 
att delarna tillsammans passar på sidorna. Limma och spika fast 
dem på sidorna jämns med A2 men limma dem inte i varandra. 
Markera med vinkelhake längst ner och såga av alla D.

Steg 5

Såga delarna J till två hyllplan. Limma och spika fast dem på de 
två undre ramarna.

Steg 6

Lägg skåpet på rygg och lägg på delarna E, F, G och H i exakt rätt 
position. Rita på de båda E var de ska sågas i yttersidorna och var 
de ska sågas på insidan för urtagen till fönstret och luckan. Såga 
delarna E.

Steg 7

Limma och spika fast delarna E, F, G och H mot B och kanten på D.

Steg 8

Såga delarna K till luckan. Limma och skruva fast de två delarna L 
samt tvärstaget M mot baksidan på K.

Steg 9

Försänk gångjärnen i den ena E genom att såga små hack och ta 
bort mellan dem med ett stämjärn. Montera gångjärnen och haka 
på fönstret och luckan, justera vid behov.

Steg 10

Använd cirkelsågen och fasa av översidan på sockeln N och O i 
45 grader. Geringssåga delarna. Limma och skruva fast dem med 
skruvar från insidan av skåpet och spika dem i varandra i hörnen.

Steg 11

Lägg ihop takbrädorna P. Såga i framkant och bakkant så att 
skivan blir 420 mm bred. Limma och skruva fast delarna P mot A2.

Steg 12

Såga vindskivorna Q i 8 grader i båda ändar . Limma och skruva 
dem mot P.

Steg 13

Tag några bitar som blivit över och såga till lister att sätta som 
hyllbärare R. Limma och skruva fast dem så att hyllplanen kommer 
exakt bakom spröjsen i fönstret. 

Steg 14

Limma ihop delarna J till två hyllplan (ej med på ritningen). Såga 
dem i framkant och bakkant till rätt djup, glöm inte att ta hänsyn 
till fönstrets tjocklek. Du kan istället välja att använda glasskivor 
till hyllplan så blir det ljusare inne i skåpet. Beställ härdat glas hos 
en glasmästare.

Steg 15

Limma och spika på kvartstaven S.

Steg 16

Måla hela skåpet in och utvändigt med ”Grundfärg ute” en gång 
och ”Fönster och dörrfärg” två gånger.

Steg 17

Klipp till en bit takpapp och limma den med asfaltlim på taket P.

Steg 18

Montera fönsterhasparna.


