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Byg-selv guide 

Design din egen bænk 

Du skal bruge: 

Scandiwood bordplade, skruer, Scandiwood olieringssæt 

1. Vælg træsort afhængig af hvilket udtryk og farve du ønsker 

2. Mål den ønskede højde, længde og bredde på bænken i forhold til rummets dimensioner og bænkens ønskede 

placering 

3. Lav en skæretegning. Du skal bruge 1 stykke til sidepladen, 2 stykker til ben og 4 trekanter til at stabilisere 

bænken. Se tegning 

 

Der er plads til at lave et lille hyggebord samt hylder af resten af pladen 

Skæretegning med mål i cm. 
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4. Skær pladen ud med rundsav: 

a. Marker på pladen, hvor du skal skære 

b. Mål bredden fra klingen på rundsaven til dens kant (land). Mål op på pladen 

c. Brug et vaterpas til at lave et land du kan save efter. Sæt vaterpasset fast med et skruesving i hver ende  

d. Skær pladen til. Skær altid fra forkant til bagkant for at forkanten ikke flænser 

Mål bredden fra klingen på rundsaven til dens kant Marker på pladen, hvor du skal skære 

Brug et vaterpas til at lave et land, du kan save efter, og 

sæt vaterpasset fast på pladen med en skruetvinge i hver 

ende 

Skær pladen til—altid fra forkant til bag-

kant for at undgå, at forkanten flænser 

5. Læg siddepladen med bagsiden opad og afmærk benets placering 

6. Placér én af trekanterne ca. 2 cm fra bænkens kant 
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7. Siddepladen:  

 a. Lav 2 skruehuller i hver trekant (gennemgående huller). Retningen på skruehullerne er vigtig. Se billede. Lav en lille for

 sænkning til skruehovedet. Se billede 

 b. Skru skruerne i.  

c. Samme procedure gentages for den anden trekant. 

  

8. Gennemgå samme procedure med det andet ben. 

9. Slib med sandpapir eller rystepudser. Slib også let på kanterne så de er knap så skarpe.  

10. Giv olie med Scandiwoods olieringssæt.  

11. Bænken er færdig! 
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