
UTEKÖK
STEG FÖR STEG



Material:
• Regel 45x70mm  

14 meter
• Regel 45x45mm  

4,2 meter
• Sågat virke 22x120mm 

13,5 meter
• Hyvlad list 21x33mm 

4,6 meter
• Hyvlad list 15x69mm  

4 meter
• Formplywood 598x1060mm
• Klinkerplattor 300x300mm, 4 st
• Byggvinklar, 9 st
• Spikplåt, 1 st
• Skruv
• Utelim
• Infällnadsvask

Flytta ut matlagningen i trädgården. Med ett hemmabyggt utekök blir matlagningen ännu härligare. 
Förbered för grillfesten och plocka färska örter direkt från trädgården. Du är bara ett byggprojekt från att 
bli grannskapets mästerkock. Lycka till och smaklig måltid!
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Ritning utekök

Du behöver:



Steg 1

Såga till delarna till gavlarna av regel 45x70mm. Till en gavel går 
det åt en á 1300 mm, en á 900 mm, två á 510 mm och en á 580 
mm. 

Skruva och limma ihop delarna. Fäst också en bit 45x45 regel som 
skivan ska vila på, den ska vara ca 400 mm men längden avgörs 
av storleken på byggvinkelbeslagen som ska sitta i hörnen.

Steg 2 

Såga till 3 reglar (45x70 mm) 1660 mm. Skruva ihop dem med 
gavlarna med hjälp av byggvinkelbeslag.

Steg 3

Till hyllan under: såga till regel 45x70 mm, en á 1035 och en á 510 
mm samt en 480 mm lång av regel  
45x45 mm. Fäst ihop ramen med byggvinkelbeslag. Hörnregeln 
som bär upp hyllan skruvas i nederkant och fästs med spikplåt i 
överkant. 

Steg 4

Såga till, skruva och limma fast tvärreglar som ska bära skivan, 
klinkerplattorna och brädorna i det nedre hyllplanet. Reglarna 
ska placeras mitt under skarven mellan klinkerplattorna och mitt 
under skarven mellan klinkerplattor och skiva.

Steg 5

Såga till två bitar ur regel 45x45 mm i 45° som konsoler till den 
övre hyllan, skruva och limma dem på plats.

Steg 6

Skruva fast fyra 1800 mm långa brädor, 22x120 mm, på baksidan.

Steg 7

Bygg den övre hyllan av två 22x120 brädor 1850 mm långa samt 
tre bitar av listen 21x33 mm. Skruva och limma ihop den, lägg den 
på plats och skruva fast den.

Steg 8

Såga till och skruva fast fem brädor, 22x120 mm, 1250 mm långa 
till den nedre hyllan.

Steg 9

Lägg i klinkerplattorna löst.

Steg 10

Kontrollera så formplywoodskivan passar. Såga hål för vasken och 
lägg skivan löst på plats.

Steg 11

Såga till en list 21x33 mm och skruva och limma fast den som sarg 
i framkanten.

Steg 12

Bygg konsolerna av list 21x33 mm. Höjden ska vara 7 mm mindre 
än avståndet mellan reglarna i gaveln. Skruva i en kraftig skruv 
längst upp och längst ner på konsolerna. Skär av skruvarna med 
vinkelslip eller bågfil. Den nedre skruven ska sticka ut 5 mm och 
den övre ca 20 mm.

Steg 13

Borra hål i reglarna på gaveln och sätt konsolerna på plats.

Steg 14

Såga till delarna till brickan ur list 15x69 mm. Sidolisterna ska 
klyvas så de blir 55 mm breda. Såga ett urtag i gavelbitarna så 
även de blir 55mm på mitten. Skruva och limma ihop ramen. 
Limma och spika i bottenlisterna. 

Steg 15

Ta ur klinkerplattorna och skivan och ytbehandla hela konstruk-
tionen. Vi har strukit den med utelasyr.
Lasera även allt ändträ på formplywoodskivan.

Steg 16

Montera vasken i hålet och lägg tillbaka skivan och klinker-
plattorna.

Steg 17

Skruva upp krokar där du tycker det behövs.

Steg 18

Vi har nöjt oss med en trädgårdsslang till vattnet men det går 
naturligtvis också att montera en kran i bänkskivan.
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