
Bygginstruktion Bygg en pergola

Gör sommaren maxad och mysig med detta romantiska trädgårdsrum under en luftig pergola.

Kanske är det läge för ett eget utespa under en romantisk pergola? Eller så får pergolan bilda taket i 
ett halvskuggigt rum där man drar sig tillbaka med en god bok i en skön utefåtölj. Takets rutnät kan 
användas som stöd för solskydd av vassmatta, segelduk eller rentav för att lägga ett regnskydd av 
transparant plast.



Följ stegen för att lyckas:

Steg 1
Såga av stolpe 70x70 mm till 4 st 2100 mm långa takbjälkar A. Gör urtag i ändarna och passa in för 
halvt-i-halvt-fogar i ändarna. Limma och skruva med trallskruv 4,2x55 mm ihop delarna A till en 
ram. Mät diagonalerna så de är lika, då är ramen 90 grader.

Steg 2
Såga till 2 st 1960 mm långa lister av ytterpanel 21x45 mm. Klyv listerna till 4 st lister D som är un-
gefär 21x21 mm. Limma och skruva med trallskruv 4,2x55 mm fast listerna på ramens insida 45 mm 
från överkanten på ramen A. 

Steg 3
Såga till 4 st 2100 mm långa ben B av stolpe 70x70 mm. Limma och skruva fast ramen på benen B 
med en lång träskruv 6,0x140 mm i varje ben.

Steg 4
Snedsåga 45 grader i båda ändar till 8 st 530 mm långa snedsträvor C av ytterpanel 21x45 mm. 

Steg 5
Kontrollera att vinklarna mellan takramen A och benen B är 90 grader. Limma och skruva med trall-
skruv 4,2x55 mm fast två snedsträvor C i varje ben.

Steg 6
Såga till 10 st 1960 mm långa lister E till takgallret av ytterpanel 21x45 mm. Mät ut och markera 
noggrant alla listerna E för montering halvt-i-halvt. Såga urtagen. Det går lätt med en bra kap-och 
gersåg. Ställ sågens djup på halva listens bredd. Spänn ihop listerna i ändarna och såga flera snitt 
intill varandra tills urtaget är klart.

Steg 7
Lägg ihop listerna E till ett galler. Lägg gallret i ramen A på listerna D. Fixera med trallskruv 4,2x55 
mm på de lister E som ligger överst. Skruva underifrån genom upplagslisten D.

Steg 8
Såga till 4 st 120 mm långa klossar H av ytterpanel 21x45 mm som hållare till rundstavarna. Borra 
med 30 mm borr mitt på klossarna. Dela därefter klossarna mitt i hålet. Förborra, limma och skruva 
fast dem upptill på benen B med överkanten 30 mm från ramen A.

Steg 9
Lägg rundstavarna i sina hållare.



Steg 10
Såga till 4 st 2100 mm långa golvreglar F av tryckimpregnerad regel 45x45 mm. Såga till 17 st 2100 
mm golvbrädor G av tryckimpregnerad trall 28x120 mm. 
Skruva fast tralläkten G på reglarna F med 2 st trallskruv 4,2x55 mm i varje stöd. Börja med de yt-

Steg 11
Lägg trallgolvet där du vill ha pergolan och lyft pergolan på plats.

Steg 12
Måla pergolan och golv i önskad färg. Tänk på att tryckimpregnerat virke kan målas först efter cirka 
ett år.

Steg 13
På taket ligger en bastmatta fastknuten. Alternativt kan du använda är pinnvävsjalusi, segelduk 
eller markisväv. Det går att få taket regntätt med transparent plasttak. Ytan är så liten att vattnet 
rinner av ganska bra trots att taket är plant. 

Steg 14
 Dekorera med gardiner, möblera och flytta in!
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Ritning Så här ser konstruktionen ut

Psst! Inköpslista på nästa sida



Inköpslista Det här behöver du till bygget
Materiallistan avser elementskydd och fönsterbräda i den storlek som bilden 
visar. Virkesmängden totalt inkluderar 10 procent marginal för spill.

Stolpe 70x70 mm (totalt 19m)
   4 st 2100 mm (A)
   4 st 2100 mm (B)

Ytterpanel 21x45 mm (totalt 31m)
   8 st 530 mm (C)
   2 st 1960 mm (D) (Klyvs till 4st ca 21x21 mm)
   10 st 1960 mm (E)

Tryckimpregnerad regel 45x45 mm (totalt 10m)
    4 st 2100 mm (F)

Tryckimpregnerad trall 28x120 mm (totalt 40m)
    17 st 2100 mm (G)

Ytterpanel 21x70 mm (totalt 0,6 m) 
    8 st 60 mm (H)

Rundstav diam. 27 mm (totalt  8 m )
    4 st 1955 mm (J)

Rostskyddad träskruv 
     4 st 6,0x 140 mm

Trallskruv 
     218 st 4,2x55 mm

Trälim för utomhusbruk

Lycka till med bygget!   /Vännerna på Byggmax

DU HITTAR MATERIAL & FLER BESKRIVNINGAR PÅ BYGGMAX.se


