
BUSKHULTSBÄNK
STEG FÖR STEG



Material:
(Virkesmängden totalt inkluderar 10 procent marginal för spill. 
Beräkna för att få ut de hela längder som behövs.)
•  Ytterpanelbräda 21x195 mm(totalt 1,7 meter):
   1 st 1550 mm (A)
• Glespanel 28x70 mm (totalt 4,1 meter):
   4 st 500 mm (B)
   2 st ca 215 mm (C)
   1 st ca 1250 mm (D)
• Rostskyddad träskruv : 
   11 st 4,8x75 mm 
   2 st 5,0x100 mm
• Trälim för utebruk
• Grundfärg för utebruk
• Fönsterfärg

Två nätta och lättplacerade bänkar att ställa där kvällssolens sista strålar värmer eller i vackraste hörnet 
av trädgården där du gärna tar igen dig några minuter. Buskhultbänken kallar vi den här bänken eftersom 
gården heter så där inspirationsbänken hittades.  Annars kan du ju kalla den ljugarbänk. Och är du inte 
lagd åt ljugarhållet kan du kanske kalla den trädgårdsmästarens vilobänk.

PROJEKT: BUSKHULTSBÄNK S. 2/3

170

1550

195

470

A

B

320

B

C

D

130

700
195

470

A

B

320

B

C

Ritning buskhultsbänk

Du behöver:



De båda bänkarna är i princip likadana. Det som skiljer, förutom sittbrädans längd, är att 
den längre bänken har en stödbräda under sitsen. Vi beskriver hur du tillverkar den län-
gre bänken. Konstruktionen är enkel, men bänken är ändå lite lurig att få ihop på grund 
av de lätt utåtvinklade benen. Men det är också vinkeln på benen som ger bänken sin 
karaktär – och stadga förstås.

Steg 1

Ställ kap- och gersågen i 12,5 graders vinkel och 7,5 graders lutning och såga 4 st 500 mm långa ben B av glespanel 28x70 mm.

Steg 2 

Såga till en 1550 mm lång sittbräda A av ytterpanelbräda 21x195 mm. 

Steg 3

Mät och markera 170 mm in på varje sida för benens placering. Lägg sittbrädan upp och ner på ett plant underlag och håll benen B på 
rätt plats och rita var urtagen för benen ska sågas. Såga och stäm ut urtagen med stämjärn. 

Steg 4

Såga till 2 st 215 mm långa tvärslåar C med 7,5 graders vinkel båda ändarna. Markera och hyvla (eller såga) ovansidan på delarna C i 12,5 
grader. 

Steg 5

Förborra, limma och skruva med 1 st träskruv 4,8x75 mm i varje fast benen B. Genast därefter, innan limmet hunnit torka, ska tvärslåarna 
C limmas och skruvas med träskruv 4,8x75 mm. Sätt slutligen en skruv genom sittbrädan A ner i varje tvärslå C.

Steg 6

Kontrollmät avståndet mellan tvärslåarna på undersidan av sittbrädan och såga till en stödbräda D av glespanel 28x70 mm. Stödbrädan 
blir ca 1250 mm lång och ska snedsågas 12,5 grader i varje ände. Limma och skruva med träskruv 5,0x100 mm genom tvärslåarna C in i 
kortändarna på stödbrädan D. Sätt också en träskruv 4,8x75 mm mitt på uppifrån genom sittbrädan A. 

Steg 7

Stryk hela bänken en gång med grundfärg och två gånger med fönsterfärg som ger en hård och tålig yta.
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