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Byg-selv guide 

Entre-møbel 

Du skal bruge: 

Hylder, rundstok (25 mm), hyldeknægte og skruer 

 

1) Vælg træsort på hylder og bøjlestang afhængigt af, hvilket udryk og hvilke farve du ønsker. Vi har valgt fyrretræshylder 

og mahogni bøjlestang. 

2) Mål op hvor lange hylderne skal være i forhold til den plads du har. Her har vi valgt hylder i dimensionerne: 18 x 300 x 

800 samt 1 hylde i størrelsen 18 x 200 x 1200 til hattehyldemodulet.  

 

Hattehyldemodul: 

1) Lav en skæretegning. Du skal brug én hylde til hele hattehyldemodulet. Se tegning.  
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2) Skær hylden ud med rundsav: 

a.Marker på hylden, hvor du skal skære 

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

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 

3) Skær rundstokken så den passer med det indvendige mål (her 53 cm) 

4) Bor 3 huller i bagkanten til montering på væggen. Forsænk hullerne for pænt finish 

5) Sæt endestykkerne på bagkanten og skru det sammen med 3 skruer i hver ende. Husk at forbore hullerne med et 2-3 mm 

bor, for at undgå at træet flækker når det skrues sammen. Forsænk også hullerne, så modulet kommer til at hænge helt ind til 

væggen 

6) Placer rundstokken hvor den skal være og skru den i endestykkerne  

7) Placer hattehylden på toppen af modulet og skru det fast i endestykkerne 

8) Fræs evt. rundingen på endestykket hvor rundstokken sidder fast, så den får samme runding som rundstokken. Alle kanterne 

pudses med sandpapir korn 120 eller finere. 

9) Oliér alle sider og kanter med Scandiwood olie 

9) Nu er hattehyldemodulet færdigt 

11) Bor huller i væggen og sæt rawplugs i 

12) Sæt modulet op og skru skruer i 

2b 2a 

2c 2d 
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Hylder: 

1) Skær hylderne til i den rigtige længde. Se vejledning ovenfor 

2) Find placeringen af hylderne på væggen. Begynd med den øverste hylde. Placer hyldeknægten, hvor den skal hænge. Pla-

cer den i god afstand fra kanten af hylden, f.eks. 10 cm, for at gøre den så lidt synlig som muligt 

3) Marker hvor hullerne skal være med en blyant 

4) Beregn afstanden til den anden hyldeknægt (her: 60 cm) og brug et vaterpas til at bestemme den nøjagtige placering, 

Marker hullerne med blyant 

5) Bor huller i væggen og skru hyldeknægtene op 

6) Placer hylden på hyldeknægtene og skru den fast 

7) Monter de øvrige hylder på samme måde 
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