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Byg-selv guide 

Der skal bruges følgende:  

1 stk. firkant høvlet liste fyr (nr. 216, 21 x 55) 100 cm  

1 stk. rundstok fyr (nr. 158, 16 mm) 60 cm, 

5 ringe (kan evt. skæres af en rulle fra et gulvtæppe eller lignende) 

skruer (3,5 x 40 mm) 

Trælim 

1) Sav firkant høvlet listen i 2 lige lange stykker på hver 50 cm  

2) Sav rundstokken i 5 lige lange stykker på hver 12 cm  

3) Lav en udfræsning i de 2 firkant høvlet lister  

 a. Kan laves enten ved hjælp af en sav og et stemmejern  

 b. Eller ved hjælp af en rundsav og en fræser  
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4) I en af listerne bores et lille hul i midten af udfræsningen, så de 2 stykker kan samles senere 

5) Bor 5 huller i listerne med et 16 mm bor. Hullerne skal ikke være gennemgående. Bor hullerne som følgende:  

 a. Den første liste vendes med udfræsningen op ad. I denne liste bores 2 huller, 1 i hver ende 

 b. Den anden liste vendes med udfræsningen nedad. I denne liste bores 3 huller, 1 i hver ende samt 1 i midten. Hullet i 

 midten må gerne være gennemgående 

6) Slib alle kanter og hjørner med sandpapir 
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7) Ringspillet samles:  

a. I listen med 2 huller puttes der lim i udfræsningen   

b. Listen med 3 huller placeres ovenpå, så der dannes et kryds 

c. Den første rundstok placeres i det midterste hul 

d. Vend spillet om  

e. Skru en skrue i rundstokken nedefra  

f. Bor et lille hul i hvert af de resterende 4 huller (skruehuller)  

g. Giv de 4 huller en lille klat trælim  

h. Placer de resterende 4 stykker rundstok i de 4 huller  

i. Vend spillet om  

j. Skru en skrue i rundstokkene nedefra  

 

8) Ringspillet er færdigt  

7b 7e 7c 

8 7j 7f 

Tip: mal evt. rundstokke-

ne i farver eller skriv et 

tal på toppen af hver 

rundstok, så kan man 

spille efter point  


