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Før du
går i
gang

Du skal bruge:
Bordplade i massiv limtræ.
(her 38 x 610 x 3000 mm).
Skruer.
Hobbyliste 15x15 mm (her 2 x 56 cm).
Sandpapir og olieringssæt.

Gør-det-selv
ENKELT DESIGN
I MASSIVT TRÆ

Træ er et fantastisk lækkert materiale at arbejde i, og med udgangspunkt
i en klassisk køkkenbordplade kan du lave nogle flotte håndlavede
møbler. Præcis i de mål, der passer til din stue, og til en pris,
der er til at betale

Sådan gør du
Start med at vælge, hvilken træsort du vil arbejde i. Hvis du ønsker at skabe sammenhæng og
ro i rummet, er det en god ide
at gentage en bestemt træsort
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på, at pladerne fås ikke bare i
forskellige træsorter, men også
i flere forskellige mål.
UDSKÆRING
Skær bordpladen til ud fra
skæretegningen. Hvis pladen
er meget stor, eller du ikke har
det rigtige værktøj, kan det
være en fordel at få den savet
til på Silvans savværk. Prisen
ligger på ca. xxxx og en opsavet plade er noget nemmere
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Til et bord som det viste skal du bruge 1 stykke til bordpladen, 2 stykker til ben og 2 små trekanter til at stabilisere bordet.
Den sidste rest kan du fx bruge til et skærebræt.
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i flere møbler, og at undlade at
blande meget røde træsorter
som kirsebær med mere gråtonede træsorter som eg.
Mål op, hvor stort bordet skal
være i forhold til rummets
dimensioner, og bestem højden. Her er bordet lavet som
skrivebord i størrelsen 120 x
61 cm og med en højde på 79
cm. Lav så en skæretegning,
så du får udnyttet træpladen
optimalt. Vær opmærksom
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at transportere hjem. Du kan
også save den til selv – med en
rundsav eller en helt almindelig
håndsav.
Savning med rundsav: Marker
på pladen, hvor du skal skære
(tegning A). Mål bredden fra
klingen på rundsaven til dens
kant (1), og marker det på
pladen (2). Brug et vaterpas
til at lave en kant, du kan save
efter, og sæt vaterpasset fast

på pladen med en skruetvinge i
hver ende (3). Skær pladen til
– altid fra forkant til bagkant
for at undgå, at forkanten
flænser (4).
BORDBENENE
Marker med en blyant seks
huller i hver liste (tre på hver af
de to sider, der kommer til at
ramme henholdsvis bordplade
og bordben). Hullerne skal
være min. 2,5 cm fra kant og

fra hinanden. Bor huller i listerne, og lav en lille forsænkning
til skruehovedet (tegning B)
Afmærk trekantens kommende
placering på bagsiden af bordbenet. Placer hobbylisten op
til trekantens afmærkning
og bordbenets topkant, og
skru listen fast i bordbenet
(tegning C).
SKRIVEBORDSPLADEN
Lav tre skruehuller i trekan-

ten – vær opmærksom på
at få den rigtige retning på
skruehullerne (5). Lav en lille
forsænkning til skruehovedet.
Mærk bordbenets placering
vinkelret på bordpladen, og
placer trekanten, så den flugter
bagkanten på bordpladen og
bordbenets placering. Skru de
to af skruerne i (6).
Placer bordbenet på bordpladen, skru den sidste skrue i, og
skru listen fast ned i bordpla-

den (7). Gør det samme med
det andet bordben.
FINISH
Slib til sidst pladen og samlingerne med fint sandpapir, og
giv en efterbehandling med
et godt olieringssæt (8). Det
vil give bordet en smuk og
levende glød og gøre det mere
modstandsdygtigt over for slid,
pletter og aftryk fra fx kaffekopper og vinglas.
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