
BYGGEPROSJEKT Bygg en benk til hagen

En liten ljugebenk for en fredelig plass i hagen. En pute øker sittekomforten.

Denne koselige hagebenken passer bra som "ljugebenk" i kveldssolen, 
og gir noen ekstra sitteplasser når du dekker langbord ute. Den er enkel 
å bygge, så hvorfor ikke bygge to når du først er i gang?

Steg-for-steg Instruksjon: 
1.) Lag to beinpar. Sag til 4 stk. 407 mm lange bein A, av rekke 45x95 mm. Sag til 5 
stk. 308 mm tverrbord B, av rekke 45x70 mm.

2.) Lim og skru 2 bein A på et tverrbord B. Bruk trelim for utendørs bruk og 
rustbeskyttede treskruer 4,5x70 mm. Snu og skru på et tverrbord også på den 
andre siden. Lag det andre beinparet på samme måte.



3.) Sag til to stk. 370 mm lange underliggere til beina C, av glattkant 21x70 mm. 
Lim og skru fast underliggerne under beina rustbeskyttede treskruer 4,5x50 mm.
 
4.) Sag til fire stk. 105 mm lange klosser til føtter D, av glattkant 21x95 mm. Skru 
fast føttene under beina med rustbeskyttede treskruer 4,5x70 mm. Disse klossene 
er det enkelt å skifte ut etter at det har gått noen somrer, hvis de er blitt dårlige av å  
stå i vått gress.

5.) Sag til fem stk. 1 600 mm lange sittebord av glattkant 21x95 mm.  Lim og skru 
fast tre av sittebordene med rustbeskyttede treskruer 4,5x50 mm mot tverrbordene 
B. Avstanden fra ytterenden av sittebordene til beina skal være 150 mm. Lim og 
skru fast det siste tverrbordet B midt under sittebordene.

Rund av to hjørner på de gjenværende sittebordene.

6.) Rund av to hjørner på de gjenværende sittebordene med en stikksag. Lim og 
skru dem fast på benkens forside og bakside. Skru med 4,5x50 mm treskrue ved 
hvert bein samt i tverrbordet i midten. De øverste skruene skrus inn i kanten på 
ytterste sittebordene. 

7.) Slip treverket og stryk benken med grunningsolje. Grunne med grunningsmaling 
og mal deretter to strøk, gjerne med vindusmaling som gir en mer slitesterk 
overflate. 



Konstruksjon Fölg stegene for et bra resultat



InnSKjøpsliste Byggevarene du trenger!

Materialer

Mengden av virke totalt inkluderer 10 prosent margin for kapp. 
Gjør et overslag for å få ut de hele lengdene du behøver.

Rekke 45x95 mm (totalt 1,8 m)
   4 stk. 407 mm (A)

Rekke 45x70 mm (totalt 1,7 m)
   5 stk. 308 mm (B)

Glattkant 21x70 mm (totalt 0,7 m)
   2 stk. 370 mm (C)

Glattkant 21x95 mm (totalt 9,5 m)
   4 stk. 105 mm (D)
   3 stk. 1 600 mm (E)
   2 stk. 1 600 mm (F)

Treskruer
   34 stk. rustbeskyttede treskruer 4,5x50 mm
   20 stk. rustbeskyttede treskruer 4,5x70 mm

Trelim for utendørs bruk

Lykke til!


