Bygg ett bord!
Från stock till färdigt bord tar ungefär en timme. Använd
motorsåg, tummstock, vinkelhake, snickarpenna, hammare
och 4” spik. Var inte onödigt noga, det blir fint ändå! Bänken kan även byggas i en lite stramare design utan specialsågning, dvs med raka ben och utan snedkapade brädor.
Specialsåga snedsågat: Såga en 7”3 (178x76mm) och klyv
denna diagonalt genom att lägga en 1” (25mm) hög list underbrädans innerkant. Sågverket skall stå på 2”. Kapa sedan
fram 2 st 70 cm långa bitar ur den snedsågade brädan.
Specialsåga koniska ben: Klyv benen som är 4”4
(100x100mm) på två sidor från mitten och ned, så att de blir
3x3” vid änden. Lägg ett ben vid änden på ett sågat block
(A) på Solosågens stockhyllor. Fäst en ca 1 m lång 2”2 (B)
på blocket och skruva fast benet (C) mot sidan på denna.
Försäkra dig om att benet är fixerat innan du ställer hyllorna
snett och sågar. Se upp för skruvarma!
Kaplista:
Snedsågade 2”7 (51x178 mm):
2 st 60 cm
Ben 4x4” (100x100mm) 4 st 70 cm
1,1/4”7 (32x178mm):
2 st 150 cm, 1 st 200 cm
1,1/4”11 (32x280 mm)
2 st 200 cm
Bygganvisning:
Rita en båge på de 150 cm långa brädorna (t.ex genom att
sätta en penna i ett 150 cm långt
snöre och fästa den andra änden av snöret 142 cm från brädans mitt.) Låt bågen gå in knappt
halva brädbredden. Såga efter linjen med en motorsåg,
bandsåg eller sticksåg.
Spika ett ben i varje ände av bågbrädorna. Det osågade
hörnet på benet skall vara vänt utåt och det skall sitta 1 cm
under bågbrädans överkant.
Spika fast de snedsågade brädorna mot benen så att dess
ändar går i linje med bågbrädorna.
Spika fast brädorna som blir bordsskivan. Mät ut mitten och
lägg den 7” breda brädan där. Lägg sedan de 11” breda brädorna på var sida. Lämna ca 5 mm glipa mellan brädorna.
Tälj slutligen av alla grova kanter med en vass kniv.
Tips: om bordet skall stå ditekt på marken, spika fast takpapp med kopparspik under bordsbenen så kommer de att
hålla i decennier.

