
TALLRIKSHYLLA
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Material
• Planhyvlad list 21x95 mm: 

2 st à 710 mm (A)
1 st à 770 mm (D) 

• 21x43mm: 
• Planhyvlad list 15x27 mm:

3 st à 708 mm (B) 
1 st à 750 mm (C)
3 st à 750 mm (E)
3 st à 750 mm (F)

• Skruv:
4,2x75 mm
3,5x35 mm

• Trälim
• Snickerispackel
• Kvistlack
• Grundfärg
• Snickerifärg

Tallrikshyllan är tillbaka! Fyll den med tallrikar, kokböcker, barnböcker eller vad helst du vill. Denna hylla 
bygger du enkelt på egen hand. Lycka till!

PROJEKT: TALLRIKSHYLLA S. 2/3

Du behöver:

Ritning tallrikshylla



Steg 1

Rita gavlarna A enligt ritningen och såga ut dem med sticksåg. 
Slipa väl.

Steg 2 

Förborra. Limma och skruva (4,2x75 mm) ihop gavlarna med 
delarna B. Det räcker med en skruv i på varje ställe. 

Steg 3

Förborra. Limma och skruva (4,2x75 mm) fast C från baksidan in i A.

Steg 4

Limma och skruva (3,5x35 mm) fast listerna E mot listerna B.

Steg 5

Förborra. Limma och skruva (3,5x35 mm) fast listerna F mot A.

Steg 6

Limma och skruva (3,5x35 mm) fast hyllan D mot gavlarna A och 
mot listen C.

Steg 7

Borra hål för uppsättning i listen C.

Steg 8

Om man i slutändan inte vill måla utan betsa eller bara lackera 
eller olja kan man dra ut skruvarna när limmet torkat. Borra upp 
skruvhålen till att passa 8 mm träpluggar. Tryck i pluggen med lim 
och låt torka. Såga av pluggen och slipa. Avsluta ytbehandlingen.

Steg 9

Om man vill måla. Spackla över alla skruvhuvuden och slipa. Stryk 
kvistlack två gånger på alla kvistar. Grundmåla, låt torka 16 tim 
och slipa sedan lätt. Färdigstryk två gånger med snickerifärg.

PROJEKT: TALLRIKSHYLLA S. 3/3


