
Bygginstruktion Bygg en sänggavel

 Att bygga en egen sänggavel är lättare än du tror! 

En hemmasnickrad sänggavel bäddar vägen för ett mysigt sovrum.
Bloggaren Carolina visar här nedan hur hon med enkla medel byggde en stilig sänggavel.
Beskrivningen avser måtten till en säng som är 160 cm bred. Till sidostycken, överdel 
samt brädorna på framsidan används ytterpanel 21x120. 
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Följ stegen för att lyckas:

Steg 1
Kapa sidostycken (2) och reglar (3) i samma längd. Skruva fast en regel i 
vardera sidostycke, 21mm in från kanten (21mm = brädtjockleken). 

Steg 2
 Kapa överdelen (1) och skruva ihop överdelen med sidostyckena 
(2) med hjälp av vinkelbeslag (12).

Steg 3
Kapa brädorna till framsidan (4) och skruva fast de genom reglarna 
(3) från insidan. Lämna 8-10 mm spalt mellan varje bräda. Använd 
klossar, pennor eller liknande som mellanlägg för att få samma 
spalt hela vägen.

Steg 4
Fäst den sista regeln (3) i överdelen (1) med vinkelbeslag (13) på 
vardera sida. Skruva igenom regeln från baksidan för att att fästa 
brädorna (4). 

Steg 5
Fäst en taklist (6,7 & 8) runt överdelen av sänggaveln för att skapa 
en sarg. Låt listerna sticka upp ca 10mm från överdelen på säng-
gaveln. Låt listerna på kortsidorna (6 & 7) sticka ut ca 10-15mm på 
baksidan, detta för att lämna plats åt golvsockel samt lampsladdar. 
Kapa listerna i 45° vinkel som höger och vänster utförande (6 & 7). 

Steg 6
Kapa ovandelen av fodret (5) samt foder till sidorna höger och vän-
ster utförande (9 & 10) i 45° vinkel och spika fast med listspik. 

Steg 7
Skruva fast någon form av upphängningsanordning (11) på baksidan 
av sänggaveln. Sänggaveln står på golvet men för att den inte ska 
vicka omkull bör man fästa den i väggen. Ett sätt att lösa det på är att 
fästa två möbelvinklar på insidan där ändarna sågats upp (se bilden 
ovan). Då kan sänggaveln krokas fast på en skruv i väggen, ungefär 
med samma princip som när man hänger upp en tavla. 



Steg 8
När sänggaveln är färdig är det dags för målning. Börja med att 
kvistlacka två varv på alla kvistar. Sedan grundmålning två varv och 
till sist täckmålning även här två varv. Man kan använda sig av 
vattenbaserad färg. 

Så här ser konstruktionen utRitning



Ytterpanel 21x120 mm (totalt 24 lpm)
- 1 x 2000 mm
- 2 x 1200 mm
-9 x 1995 mm

Regel 45x45 mm (totalt 3,6 lpm)
- 3 x 1200 mm

Foder 12x56 mm (totalt 4,4 lpm)
- 1 x 2000 mm
- 2 x 1166 mm

Vinkelbeslag 
- 90x90x40, 2 st
- 40x40x20, 2 st

Möbelvinkel 2st

Inköpslista Det här behöver du till bygget


