
Bygginstruktion Bygg ett brickbord

Ett fällbart underrede gör din favoritbricka till ett fint litet brickbord. Och när det inte 
används fälls det ihop och tar nästan ingen plats.

Det lilla fällbara brickbordsunderredet är användbart både inne och ute. Placera brickan 
med tekoppen intill favoritfåtöljen eller använd som ett tillfälligt bord på 
terrassen eller intill hängmattan.
Om brickbordet ska användas ute kan det hända att det blir kvarglömt under en 
regnskur. Måla därför gärna med fönsterfärg som ger en extra hård yta som tål tuffa tag.



Följ stegen för att lyckas:
Steg 1
Ställ kap-och geringsågen i 25 graders vinkel och kapa planhyvlat 
virke 21x43 mm till 4 st 905 mm långa ben A. Fasa av benen i den 
övre änden enligt ritningen så att den plana ytan blir 43 mm.

Steg 2
Borra 4,5 mm hål för maskinskruvarna 480 mm från den nedre 
änden i de fyra benen.

Steg 3
Såga av planhyvlat 21x43 mm till en 305 mm lång tvärslå B 
och en 258 mm lång tvärslå C.

Steg 4
Mät noga, borra för träplugg i två av benen A och i tvärslån B. Limma 
ihop dem med träplugg. Sätt i press och låt limmet torka. 
(Med markeringsstift i samma diameter som träpluggarna pluggstor-
lekar är det enkelt att få hålen exakt mitt för varandra. Borra två hål i 
tvärslåns ändträ. Sätt i markeringsstiften. Placera tvärslån i rätt läge 
och pressa mot benet. Stiften markerar var hålen ska borras i benet.)

Steg 5
Såga till 2 st 400 mm långa övre tvärstag D av 21x43 mm. Limma 
och skruva med träskruv 5x70 mm fast de båda D på benparen. Var 
noga så att avståndet mellan benen är samma upptill och nertill.

Steg 6
Spackla över skruvhuvuden och småskador. Slipa väl. Grundmåla, låt 
torka och slipa lätt igen. Färdigstryk två gånger med snickerifärg.

Steg 7
Montera ihop benparen med maskinskruvarna. Sätt en bricka under 
skruvhuvudet, en bricka mellan benen och en bricka innan muttern. En 
låsmutter gör montaget säkrare.

Steg 8
Spika fast ena änden av de två bitarna sadelgjord E på undersidan av 
den ena tvärslån D med nubb.

Steg 9
Ställ brickbordet upp och ner med rätt vinkel mellan benen. Då ska yt-
termåttet mellan tvärslåarna vara 390 mm. Fäst sadelgjordarnas andra 
ändar på samma sätt i den andra tvärslån D.



Så här ser konstruktionen utRitning
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Inköpslista Det här behöver du till bygget
Virkesmängden totalt inkluderar 10 procent marginal för spill. Beräkna för att få ut de hela 
längder som behövs.

Planhyvlat virke 21x43 mm (totalt ca 5,5 m)
- 4 x 905 mm (A)
- 1 x 305 mm (B)
- 1 x 258 mm (C)
- 2 x 400 mm (D)

Skruv & spik
- 4 st träskruv 5x70 mm
- 2 st maskinskruv 4x50 med kullrig skalle, mutter och 3 brickor
- ca 20 st nubb 12 mm

Träplugg 4 st, 8 mm 

Sadelgjord 2 x 550 mm (E)
använd vanliga spännremmar eller annat valfritt material

(Ev 2 st markeringsstift 8 mm)
Trälim
Träspackel
Grundfärg
Snickerifärg


