
Bordets längd är 240 cm och byggt för åtta personer, 
fyra på varje långsida. Det går såklart att göra ännu 
större, räkna med ungefär 60 cm per sittplats, men se 
i så fall till att stötta upp bordet lite extra undertill 
för att motverka att det sviktar.

DU BEHÖVER

6 spontade plankor, 20 x 95 mm  
   (köp plankor i längden 4,8 m)
Trallskruv, 30 mm
Trallskruv, 60 mm
Tumstock
Vinkelhake
Fogsvans
Skruvdragare
Sticksåg
Järnvitriol
Förzinkad blomlåda
Silikonfog
8 öl
Is till kylning

SÅ HÄR GÖR DU

Steg 1: Bordsskivan
Måtta upp önskad bordslängd på 
en av plankorna. Vi räknar med 
60 cm per sittplats, så för 4 per-
soner på varje sida kan du räkna 
med en längd på 240 cm. Såga till 
en första planka. 

Använd den kapade plankan som 
mall till övriga plankor och såga 
sedan till ytterligare 6 st (totalt 7 
st) plankor i samma längd. Detta 
ger en bordsbredd på 66,5 cm (95 
x 7 mm).

Montera ihop de 7 plankorna 
med sponten.

Måtta ut och såga 2 st plankor 
med längden 66,5 cm som ska 
monteras tvärgående under bords-
skivan. Skruva fast en planka på 
vardera sida på bordsskivans  
undersida, 40 cm in från kort- 
sidans kant. (Se figur 1).
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Denna sida  
fästs i bordet

66,5 cm

66,5 cm

Ben

Steg 2: Kapa till benen
Du ska nu kapa till 4 st ben som 
ska ge en bordshöjd på 66,5 cm. 
Ett fiffigt sätt att få till detta och  
samtidigt försäkra sig om att de  
kryssade benen inte sticker utan- 
för bordets bredd är att göra 
enligt figur 2. Mät ut 66,5 cm på 
bordets långsida och använd detta 
som mall.
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hålen
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Steg 3: Montering av benen
Förborra två hål (1 cm från benets 
ände) i de ändor av benen som ska 
monteras i de tvärgående plan-
korna under bordet. Skruva fast 
ett ben på vardera ända av bordet. 
För att det andra benet ska fästa 
ordentligt (med tanke på att det 
ena benet fästs utanför det andra) 
behöver du en kloss lika tjock 
som benen mellan den tvärgående 
plankan och andra bordsbenet.

Skruva sedan ihop benen med två 
skruvar där benen korsar varandra 
(dock ej exakt i mitten med tanke 
på att tvärstören enligt nedan ska 
skruvas där).
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Steg 4: Tvärstör
Nu är det dags för en diagonal 
stör i bordets längdriktning, från 
benens kryss till bordsskivan. 
Dra ett lodrätt streck där benen 
korsar varandra. Kapa nu en bit 
som är identiskt med måtten från 
detta streck till där benet är fäst 
i bordsskivan. Förborra i benets 
kryss och montera tvärstören 
enligt figurerna. 

Markera på bordsskivans ovansida 
var tvärstören finns. Förborra vid 
markeringen och fäst från ovan- 
sidan med skruv.
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Fig. 5

Krage

Steg 5: Ölkylaren
Se till att du får tag i en blomlåda 
med en ”krage” (se figur 5). Måtta 
ut ytan för blomlådan i mitten av 
bordet, tänk på att måtta innanför  
”kragen” så blomlådan kan hänga 
i den. När du markerat ut formen 
förborrar du ett hål i varje hörn 
och sågar sedan ut ytan med stick- 
såg. Placera blomlådan i hålet 
och använd silikonfog för att täta 
blomlådan så du slipper dripp-
dropp på fossingarna när isen 
smälter.

Steg 6: Ytbehandling
Pensla hela bordet med järnvitriol 
för fin patina.

Steg 7: Njutning
Fyll lådan med is och öl och njut 
av ditt mästerverk. 
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