INSTRUKTIONER FÖR RÖK
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10 st

DU BEHÖVER
38 löpmeter spontad plank,
20 x 95 mm
28 löpmeter läkt, 15 x 15 mm
2 kvm takfotsnät
Termometer
Reglerbar luftventil
Skruv i lämpliga längder
2 st gångjärn
2 st dörrhaspar
Flat sten
(t.ex. en trädgårdsplatta)
Behållare för rökspån
(t.ex. en metallbunke)

140 cm

Steg 1: Plank till väggar
Kapa upp spontade plankor till
rökens alla väggar: 10 st i längden
170 cm till fram- och baksida.
Sedan ytterligare 10 st i längden
140 cm till sidoväggarna.

170 cm

SÅ HÄR GÖR DU

10 st
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Fig. 1
Steg 2: Baksida
Fäst ihop 5 st plankor med sponten.
Rita ut önskad takform (vi har valt
mansardtak). Rita även ut benen:
5 cm breda och 20 cm höga.

20 cm
5 cm
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Fig. 2
Steg 3: Baksida läkt
Märk ut var du önskar dina hyllplan i röken. Vi rekommenderar
att ha 3 st som sitter med ca 30
cm i mellanrum. Räkna även med
ett läkt som rökens golv ska ligga
på, ytterligare ett läkt 20 cm från
rökens nock och till sist en där
ovankanten på läktet ska ligga i
linje med nedersta takvinkeln
(vid takvinkelns början).
Såga till läkten och skruva fast
dem enligt markeringarna. Såga
sedan ut takformen samt benen
enligt markeringarna.
Steg 4: Framsida
(inte västkusten alltså, utan
rökens framsida)
Fäst ihop 5 st plankor. Lägg
baksidan som du precis sågat ut
ovanpå dessa plank och använd
den som mall för att rita ut benoch takform. Vänta med att både
skruva ihop och såga ut framsidan.
Tips! Kapa bort sponthanen på
varje sida.

Läkt för hyllplan
Läkt
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Fig. 3
Steg 5: Sidoväggar
Ta en av plankorna, lägg den kant
i kant nedtill på baksidan och rita
ut takets förlängda lutning i andra
änden. Kapa och använd samma
planka som mall för resterande
4 bitar. Gör samma sak för den
andra väggen.
Montera ihop sidoplankorna och
märk ut var läkten ska sitta. Tänk
på att läkten inte ska gå hela
vägen ut i kanterna på sidorna då
det behöver finnas plats för bakoch framsidans läkt (se instruktionsfilm). När du skruvat ihop
sidorna med läkt, rita ut benen
på samma sätt som på fram- och
baksida och såga ut.
Montera ihop baksidan med
sidorna.

Kapa i
denna
vinkel
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Fig. 4
Steg 6: Framsidan igen
Toppläkt, golvläkt och läkt nedanför första takvinkeln ska placeras
på samma ställe som på baksidan
(dock inga läkt för hyllplan).
1,5 cm ovanför golvläkten ska det
monteras ytterligare en läkt. Även
1,5 cm nedanför läkten vid första
takvinkeln, detta så du senare kan
såga ut en dörr.
Mät sedan ut en läkt som ska gå
på diagonalen mellan de två
extraläkten för att få styvhet i den
kommande dörren (se figur 4).
Såga av framsidan strax ovanför
(upptill) och nedanför (nedtill)
extraläkten så du får en dörr.

Läkt
Extra läkt
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Fig. 5
Steg 7: Golv
Mät ut golvytan. Kapa plank och
fäst med läkt som skruvas en liten
bit in så de inte ”krockar” med
läkten golvet ska ligga på. Lägg
golvet på golvläkten och skruva
fast från utsidan.
Montera benen, alltså den nedre
delen av framsidan som blev över
när du sågade ut dörren.

Inte hela vägen
ut i kanten.
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Fig. 6a
Steg 8: Takbitar
För taket behöver du läkt i takvinkel och nock, en läkt på varje
sida av vinklarna (se figur 6a).
Montera nocken, alltså överdelen
av framsidan som blev över när du
sågade ut dörren.
Kapa ut takbitar: Rökens djup
plus 4 cm för överhäng på rökens
fram- och baksida. Ta två av plankorna och markera ut taknockens
vinkel och kapa på längden.
Steg 9: Montering takbitar
Börja med att skruva dit nockplankorna. Fyll på med nästa
planka. När nästa takvinkel kommer behöver även dessa plankor
kapas i vinkel på längden. Den
nedersta/sista plankan bör kapas
så det blir lite överhäng på sidorna
(se instruktionsfilm).

Fig. 6b

Överlapp

Fasa av kanterna så
att de går kant i kant
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Fig. 7
Steg 10: Dörren
Dags att montera dörren. Fäll in
gångjärnen i rökens ena sida med
hjälp av ett stämjärn. Ta sedan en
planka som du kapat till hälften
på längden. Denna ska monteras
på dörren. Fäll även in för gångjärn på denna planka. Skruva fast
gångjärnen i rökens sida och i
plankan.
Montera plankan som du precis
fällde in ett gångjärn i på dörren.
Sätt även en planka i samma mått
på motsatta sidan samt en i ovanoch underkanten av dörren. Nu
ska dörren gå fint att öppna och
stänga.
Förborra hål för hasparna på
utsidan av dörren och montera en
i nederkant och en upptill.
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Fig. 8
Steg 11: Hyllplan
Hyllplanen består av en ram av
läkt och takfotsnät. Mät innermåttet på röken och såga ut
4 st läkt till var och ett av de
3 hyllplanen (alltså 3 x 4 st). Kapa
läkten med 45 graders vinkel.
Har du tillgång till en ställbar
cirkelsåg eller en justersåg, så såga
ett spår för takfotsnätet i var och
en av bitarnas insida, halvvägs
igenom.
Lägg läkten till ramarna i nätets
hörn. Om du har du sågat spår,
för in nätet i spåret i två av läkten.
Om inte, lägg nätet under läktens
halva bredd. Klipp nät till ramarna
och fäst ihop ramarna med skruv.
Ställ in hyllplanen i röken.
Steg 12: Detaljer
Borra hål för termometern i
dörren och montera den. Måtta
även ut hål för ventilen nedtill på
rökens baksida. Borra och såga ut
ytan för att montera ventilen.
Pensla röken med järnvitriol.
Lägg in en flat sten (typ en trädgårdsplatta) i botten av röken.
Leta reda på en lämplig behållare
att elda rökspån i, en större bunke
av metall eller botten från en
uttjänt klotgrill passar fint.
Steg 13: Njutning
Nu är det bara att börja röka!

Spår för nät

45° vinkel

