
BYGGINSTRUKTION  Bygg en ”Kärleksoffa”

En äkta svärmerisoffa. Den har plats för två personer, men bara om de sitter riktigt nära varann. 

En rejäl utefåtölj för en person eller en romantisk soffa för två som vill 
sitta mycket nära varandra. Snickra svärmerisoffan och placera den 
med utsikt mot solnedgången, trädgårdsdammen eller trädgårdens 
vackraste perennrabatt.

Följ stegen för att lyckas:

Steg 1 
Såga till bottenramens delar av regel 45x70 mm. Den främre regeln är 900 mm, den bakre 
810 mm och sidoreglarna är 460 mm. Limmas och skruva ihop delarna med rostskyddad 
skruv 5x100 mm. Förstärk hörnen med vinkelbeslag och rostfri ankarskruv 4,5x40 mm. 
Såga till en 415 mm lång mittregel av regel 45x45 mm. Limma och skruva fast den med 
vinkelbeslag och rostfri ankarskruv 4,5x40 mm.

Steg 2 
Såga till 4 st 830 mm långa ben av regel 45x70 mm. Limma och skruva fast benen vid 
bottenramen med 2 st rostskyddad skruv 5x100 mm i varje ben. Bakbenen ska sticka ut 21 
mm bakom bottenramen. De främre benen placeras kant i kant med bottenramen. 



Steg 3 
Såga till en 900 mm lång bakersta sittbräda F2 av planhyvlat virke 21x43 mm. Placera den 
med framkanten i linje med bakbenen och skruva fast den med en 3 st trallskruv 4,2x42 
mm.

Steg 4 
Såga till 5 st 900 mm långa sittbrädor F1 av planhyvlat virke 21x70 mm. Placera den 
främsta sittbrädan kant i kant med bottenramen och de främre benen. Limma och skruva 
med fast den med 2 st trallskruv 4,2x42 mm i varje ände och en skruv i mittenstödet. 
Fördela de resterande sittbrädorna jämnt. Limma och skruva fast dem.

Steg 5 
Såga till 2 st 500 mm långa bitar J av regel 45x45 mm till armstöden. Markera och såga 24 
mm djupa urtag i var ände av armstödens reglar. Limma och skruva fast de båda J med 1 
st trallskruv 4,2x42 mm i varje ände.

Steg 6 
Såga till en 960 mm lång list till ryggstödet K. Limma och skruva med trallskruv 4,2x42 mm 
fast listen K centrerad högst upp mot bakbenen. Förborra uppifrån 3 st hål med 5 mm borr 
genom rygglisten K.

Steg 7 
Kapa till en 990 mm lång ryggbräda av regel 45x170 mm. Formsåga ryggbrädan med 
sticksåg så att den blir 30 mm i ändarna och 170 mm på mitten. Limma och skruva med 3 
st rostskyddade skruv 5x100 mm fast ryggbrädan mot listen K och bakbenen E.

Steg 8 
Såga till 9 st 427 mm långa ryggspjälor L av planhyvlat virke 21x69 mm. Limma och skruva 
med rostskyddad skruv 3,5x30 mm fast dem jämnt fördelade mot rygglisten K och botten. 

Steg 9 
Såga till 8 st 427 mm långa gavelspjälor M av planhyvlat virke 21x69 mm. Limma och 
skruva med trallskruv 4,2x42 mm fast dem jämnt fördelade 4 st på varje sida. 

Steg 10 
Såga till 2 st 388 mm långa täcklister G av planhyvlat virke 21x43 mm till gavlarna. Limma 
och skruva med trallskruv 4,2x42 mm fast listen under gavlarnas spjälor.

Steg 11 
Såga till en 900 mm lång täcklist H av planhyvlat virke 21x43 mm till baksidan. Limma och 
skruva med 3 st trallskruv 4,2x42 mm fast listen under ryggstödets spjälor.

Steg 12 
Såga till 2 st 590 mm långa armstöd av planhyvlat virke 21x95 mm. Markera i bakkant för 
urtag för ryggstödet O och såga. Rita rundningar i framkant och bakkant och såga med 
sticksåg. Limma och skruva med trallskruv 4,2x42 mm fast armstöden.

Steg 13 
Grundolja, grundmåla och stryk två lager färg på möbeln. Fönsterfärg ger en hårdare yta. 



De fina detaljerna är det som får grannarna att imponeras av ditt hemmasnickrande.



RITNING Så här ser konstruktionen ut

Jämför namnen på delarna i bygget (A-O) med byggbeskrivningen (inledande 
sidor) och inköpslistan (se nästa sida)

Psst! Inköpslista på nästa sida



INKÖPSLISTA Det här behöver du till bygget
Virkesmängden totalt inkluderar 10 procent marginal för spill. 
Beräkna för att få ut de hela längder som behövs.

Regel 45x70 mm (totalt 7 m)
   1 st 900 mm (A)
   1 st 810 mm (B)
   2 st 460 mm (C)
   4 st 830 mm (E)

Planhyvlat 21x69 mm (totalt 13 m)
   5 st 900 mm (F1)
   9 st 427 mm (L)
   8 st 427 (M) 

Planhyvlat 21x43 mm (totalt 4 m)
   1 st 900 mm (F2)
   2 st 388 mm (G)
   1 st 900 mm (H)
   1 st 960 mm (K)

Regel 45x45 (totalt 1,6 m)
   1 st 415 mm (D)
   2 st 500 mm (J)

Planhyvlat 21x95 mm (totalt 1,3 m)
   2 st 590 mm (N)

Regel 45x170 mm(totalt 1,1 m)
   1 st 990 mm (O)

Trälim för utomhusbruk

Skruv
   15 st rostskyddad skruv 5x100 mm
   50 st trallskruv 4,2x42 mm
   18 st rostskyddad skruv 3,5x30 mm
   36 st ankarskruv 4,5x40 mm

Vinkelbeslag 
   6 st 50x50x2,5x35 mm

Övrigt
Sandpapper 
Skruvdragare
Såg (en kapsåg ger raka snitt)
Sticksåg (för att kunna formsåga)
Kvistlack
Grundfärg
Målarfärg
Penslar

Lycka till med bygget! / Vännerna på Byggmax
DU HITTAR MATERIAL & FLER BESKRIVNINGAR PÅ BYGGMAX.se


