
Bygginstruktion Bygg Helenes vedkorg

Helenes maxade vedkorg snickrar du ihop snabbt och du kan självklart välja vilken färg du vill – även 
om vi på Byggmax verkligen gillar den här knallgula varianten. Supersnyggt! 

Utforma din vedkorg efter eget initiativ.

Varför inte avsätta en annars lite tråkig söndag till att öka hemtrevnaden en gnutta? Vedkorgen blir 
ett spännande inslag framför den öppna spisen. Utgå från grundbeskrivningen och maxa till vedkor-
gen utifrån eget initiativ.   



Följ stegen för att lyckas:

Steg 1
Börja med att montera bottenplattan. Längden på bottenreglarna avgör hur långt avstånd det blir 
mellan ribborna i botten. Här är det 20mm. Förborra för att undvika att träet spricker. Montera med 
35mm träskruv från undersidan av reglarna.

Steg 2
Montera sedan sidorna genom att placera sidostyckena på varandra och borra hål rakt igenom med 
en 22mm träborr. Sidorna har en självlåsande konstruktion så fort handtaget har kommit på plats, 
så det räcker att skruva fast dem i bottenplattan. För bästa stabilitet, skruva in i bottenregeln. 

Steg 3
Måla vedkorgen i valfri nyans. Kanske en eldigt röd, eller som här, en flammande gul för att sym-
bolisera värme. Vill du att den ska smälta in i inredningen, välj en mer en diskret nyans som match-
ar ditt hems färgskala. Detta är en vattenbaserad lackfärg med glans 80. Måla och låt torka. Stryk 
en gång till efter 12 timmar. 

Steg 4
En fin detalj på vedkorgen är om du lindar handtaget med läderremsor. Men först skall rundstaven 
målas två gånger med torktid emellan. När färgen är helt torr kan läderbandet limmas fast. Använd 
superlim som kan appliceras på både läder och trä. Limma och linda läderbandet omlott längs med 
rundstaven. Låt torka och tryck sedan fast handtaget i hålen. 

Steg 5
Slutligen behöver vedkorgen bara förses med fyra stycken mjuka tassar så att den inte repar gol-
vet. De här är självhäftande och de sitter rätt så bra. Men för längre livslängd finns möbeltassar 
som spikas fast. 

Steg 6
Nu är vedkorgen klar. Bara att fylla upp med härlig torr björkved, och invänta kvällen då första 
brasan tänds. 

Psst! Inköpslista på nästa sida



Inköpslista
Materiallistan avser vedkorgen i den storlek som bilden visar.

Lycka till med bygget!   /Vännerna på Byggmax

DU HITTAR MATERIAL & FLER BESKRIVNINGAR PÅ BYGGMAX.se

Planhyvlat, ytterpanel eller annan virkessort
   22 x 65 mm, 6 st, längd 450 mm
   22 x 40 mm, 2 st, längd 490 mm
   22x48 mm, 4 st, längd 450 mm

Rundstav 22 mm, längd 510 mm

Träskruv längd 35 mm samt 75 mm
Träborr 1,2 mm och 22 mm

Övrigt
Skruvdragare
Superlim
Läderband (kika hos din närmaste hobbyaffär)
Snickerifärg
Pensel
Möbeltassar


