
Bygginstruktion Bygg Annas utekök

Ett stilrent bygge som inspirerar. Bygg ett stilrent utekök! Hemmafixaren Anna ger dig sina tips.

Vi har länge pratat om att göra ett utekök men inte riktigt visst hur det skulle se ut eller var det skulle 
stå. När vi väl hade bestämt placering började vi skissa fram hur vi ville det skulle se ut, jag hade ju 
bilden i mitt huvud klar. Sen var det bara att åka och köpa material och påbörja det efterlängtade 
bygget. Helst ville jag ha det klart i går, men det tog ca två veckor.

Text & bild: Anna  www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se

http://godastunder-tokigaideer.blogspot.se/
http://godastunder-tokigaideer.blogspot.se/


Följ stegen för att lyckas:

Här valde vi regel 45x70 till stommen för att få en bra 
och stabil konstruktion.

Steg 1

Här är det viktigt att Ni tar hänsyn till den diskho du vill 
montera i skivan. Hålet måste anpassas så att diskhons 
stabilt kan vila mot skivan. Vi valde att gjuta in vår 
diskho i skivan så vi placerade den upp och ner i 
gjutformen, den hade måtten 690 x 490 mm.
Vi ville ha ett överhäng, så skivans gjutform byggdes lite 
större än stommens yttermått.  Yttermåtten på 
gjutformen var anpassade så det även skulle täcka 
beklädnaden och hänga över ca 1 cm.

Steg 2

Tänk på att armera noga och se till så att armeringen 
inte hänger ner i botten på formen som sen blir 
bänkskivans ovansida. Glöm inte armera de smala 
sidorna längs med vasken, vi använde armeringasjärn 
10 mm. 

Tänk på att när man gjuter en skiva så blir ovansidan 
undersidan för man vänder den alltid.

Steg 3

Vi målade hela stommen med svart täcklasyr två omgån-
gar samt all beklädnad innan den monterades på stom-
men. Vi använde oss av svart täcklasyr för att få en 
halvblank yta och är väldigt nöjda med resultatet.

Steg 4



Psst! Inköpslista på nästa sida

Bygg invändig förvaring efter dina behov. Jag valde att 
montera två längsgående reglar mot vilka jag kunde 
montera tvärsgående plankbitar och därigenom skapa 
ett hyllplan. 

För att få maximalt med förvaringsyta lät jag hyllplanet 
löpa hela vägen mellan bakomliggande vägg och lucka, 
men för att lyckas med det fick jag anpassa plankbitar 
och såga till för de stolpar som bär upp stommen.

Steg 5

Vi gjorde det enkelt för oss och valde att lägga gjutfor-
men uppe på den färdiga stommen.<br> Den fick ligga i 
sin form i 5 dygn och under de första dagarna fick den 
vattnas väl. Efter det demonterades kanterna på formen 
bort, varefter bänkskivan vänds på rätt håll med hjälp 
av minst fyra personer (det var i alla fall vi) skivan väger 
minst 130 kg färdig. 

Steg 6

Eftersom vi valde att gjuta ner diskhon i skivan, slapp 
vi fixera på annat vis. Vatten har vi kopplat från vatte-
nutkastet som sitter ute på huset, så vi har endast kallt 
vatten och det är vi nöjda med. 

Steg 7

Klä in stommen i en stil som passar ditt hem! Vi valde 
att använda den svartlaserade läkten (23x36mm) som 
monterades horisontellt. Det finns självklart en massa 
olika sätt och stilar som man kan lösa denna bit på. 

Steg 8

Jag ville i uteköket ha lite dold förvaring, där jag exem-
pelvis kunde ställa briketter och grillprylar. Det löste jag 
genom att bygga en lucka. Luckan fäste jag mot stom-
men med en enkel metall regel så luckan går helt att 
plocka bort för att lättare komma till. För smidig åtkomst 
till de viktigaste prylarna valde jag att ha en öppen del, 
dvs utan lucka. 

Steg 9



Ritning Så här ser konstruktionen ut



Inköpslista Det här behöver du till bygget

Lycka till med bygget!   /Vännerna på Byggmax

DU HITTAR MATERIAL & FLER BESKRIVNINGAR PÅ BYGGMAX.se

Stommen 

Regel 45x70 (totalt ca: 20 m) 
- 10 x 780 mm
- 6 x 440 mm
- 4 x 2280
- 2 st tvärreglar

Vinkeljärn 90x90x40x0,3 
- 12 st

Träskruv 5,0x80 mm
Ankarskruv 4,8x40 mm

Gjutform till bänken

Regel 45x45 (totalt 6,5 m) 
- 2 x 2440 mm
- 2 x 620 mm

Osb-skiva 11x2440x900 mm
Byggplast
Armeringsnät 2 st 0,8x1,2 m
Finbetong 5 st x 25 kg 
Diskho 
Silikon (använd i hörnen för en mjukare kant på skivan)

Beklädnad till stommen (virke till luckan är ej inräknat)

Läkt 23x36 (totalt ca 70 m)
- 20 x 2280 mm (öppet vid 2-fack för förvaring )
- 40x 530 mm


