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Hur får jag trappan att sluta knarra?

Trappan till övervåningen knarrar en hel del, och allra 

mest på vintern. Trappan är öppen och har både 

vangstycken och steg av furu. Hjälper det att dra i långa 

skruvar genom stegen och in i vangstyckena?

Problem:

Trappan till övervåningen knarrar en hel del, och allra 

mest på vintern. Trappan är öppen och har både 

vangstycken och steg av furu. Hjälper det att dra i långa 

skruvar genom stegen och in i vangstyckena?

Lösning:



Nej, det är inte säkert att det hjälper, så vi föreslår en 

annan lösning. Knarrandet kommer från tappfogarna i 

vangstyckena, där planstegen sitter fast. På vintern är 

luftfuktigheten låg och träet krymper en aning, och då 

kan tappen röra sig i fogen. Resultatet är att det knarrar. 

Eftersom du kan komma åt trappan från undersidan bör 

du såga till några kilar, cirka 30 mm breda och mycket 

tunna i ena änden. Lägg på lite lim längst ut på varje kil 

och knacka in två eller tre kilar under varje steg och in i 

vangstycket. Hugg sedan av kilarna längs vangstycket 

med ett vasst stämjärn.



Hur får vi bort röklukten?

Jag har köpt en begagnad bil som stinker av rök. Jag har 

försökt tvätta klädseln och taket men det hjälper inte 

riktigt. Finns det något bra knep? 

Problem:

Jag har köpt en begagnad bil som stinker av rök. Jag har 

försökt tvätta klädseln och taket men det hjälper inte 

riktigt. Vad ska jag göra?

Lösning:

Sätt ett par skålar med ättika i bilen varje natt. Det är rätt

effektivt. Men det stora problemet är att röklukten sitter 



även i ventilationssystemet och där hjälper inte ättika. 

Du kan lämna in bilen hos en rekonditioneringsfirma, 

men fråga flera företag om vad det kostar. Du kan också 

hyra ett ozonaggregat och göra jobbet själv, men tänk på 

att ozon är farligt.



Hur förskjuter man en kurva?

Om jag har ritat en kurva på en spånskiva och vill göra en 

ny kurva utanför den första så att de blir parallella – hur 

gör jag då?

När pappcirkeln dras längs den inre kurvan och pennan 

hålls i centrumhålet får du en ny kurva parallell med den 

första. 

Problem:

Om jag har ritat en kurva på en spånskiva och vill göra en 

ny kurva utanför den första så att de två är parallella – 

hur gör jag då?

Lösning:



Om du har en passare som är tillräckligt stor och vet var 

centrum är, så använder du förstås passare (eller en list 

el. dyl.) att rita med. Vet du inte var centrum finns klipper

du en cirkel av kartong, där radien ska motsvara 

avståndet mellan kurvorna.



Hur förstärker jag hyllan?

Jag har satt ett par skåp på en skiva med ett hjul i varje 

hörn. Dessvärre är inte skivan tillräckligt stabil, så att den

böjs på mitten. Vad kan jag göra?

Ett extra hjul kan ge stöd under den långa bottenskivan 

och hjulet syns inte när hyllan är klar.

Problem

Jag har satt ihop en bokhylla av två skåp och satt dem på 

en skiva. Under skivan finns ett hjul i varje hörn. Nu visar 

det sig att bottenskivan ger med sig på mitten. Kan jag 

slippa sätta fast flera hjulpar under skivan?

Lösning



Vi kan förstå att du helt inte vill sätta fast ett extra 

hjulpar under skivan eftersom det kan se lite underligt ut.

Men om du sätter ett hjul mitt under bottenskivan och 

drar in det en bit från framkanten, så ser man inte hjulet 

men det ger bra stöd under bottnen.

Ett alternativ är att förstärka bottenskivan med ett par 

starka lister som monteras på högkant under 

bottenskivan. Den ena sätts plant med den bakre kanten 

och den andra dras in en bit från framkanten..



Hur gjuter jag en fördjupning?

Vi ska sätta i gång med att gjuta ett fågelbad i betong, 

men vet inte riktigt hur vi ska få till själva fördjupningen. 

Har ni några bra tips om hur man gör?

En boll som sticker upp i gjutformen skapar en 
fördjupning i betongen.

PROBLEM:

Jag ska sätta i gång med att gjuta en fördjupning. Har ni 

några bra tips om hur jag gör det bäst?

LÖSNING:

Det är faktiskt ganska enkelt. Det enda som behövs är det



som gör fördjupningen, alltså en boll eller ett klot, för att 

skapa formen

Vi har faktisk tidigare gjutit ett hål i en betongkloss för 

att göra en snygg eldstad. Då använde vi oss av en så 

kallad fitnessboll för att skapa en rund form. 



Hur gör jag en rund bordsplatta?

Jag vill göra nya bordsskivor till mina 

kafébord. Jag ska såga ut skivorna och 

fräsa en kant runtom – utan att göra hål i 

skivorna. Hur ska jag göra?

Problem:

Jag har köpt ett par gamla kafébord och har tänkt att behålla 

underredena och tillverka nya bordsskivor. Först ska skivorna 

sågas ut med sticksåg, men sedan ska de förses med en fräst 

kant hela vägen runt längs ovankanten – och det kan endast 

göras med handöverfräs. Men jag vill inte skruva fast 

cirkelanslaget på ovansidan. Hur ska jag lösa problemet?

Lösning:

Det är inte heller nödvändigt. Du kan limma fast en liten kloss 

som är 12–15 mm tjock över centrum på bordsskivan. Därefter 

kan du skruva fast centrumanslaget i klossen och styra 



handöverfräsen. När du har fräst kanten runt skivan fräser du 

bort det mesta av klossen tills det endast återstår ett tunt spån 

och lim. De sista resterna slipar du bort. Om du inte har ett 

centrumanslag så kan du alltid konstruera ett enkelt men 

välfungerande av ett par klossar och pinnbultar.



Hur gör man en skåpdörr i vitrinstil?

Hur gör man en skåpdörr i vitrinstil med små rutor och 

spröjsar? Kan man göra den själv?

Problem:

Hur gör man en skåpdörr i vitrinstil med små rutor och 

spröjsar? Kan man göra den själv?

Lösning:

Det kan du mycket väl. Vi föreslår att du börjar med en 

stor ruta som sätts upp på baksidan av ett nätverk av 

spröjsar som monteras på en dörram. På det sättet kan 

du enkelt tillverka en vitrindörr. Ramen består av fyra 



furulister som sätts ihop löst med en skruv i varje hörn.

Den slutliga sammanfogningen gör du med 6 mm tjocka 

plywoodbitar, som ska vara lite bredare än ramen så att 

de kan bilda en 8 mm bred fals för glaset. Bitarna limmas 

och stiftas fast på furulisterna. Lägg på glaset och skär till 

spröjsarna av mer eller mindre profilerade lister, som 

förses med hak där de korsar varandra så att de kan fogas

ihop. Avsluta med glaslister som håller rutan på plats.



Hur kapar jag en stolpe i en önskad vinkel?

Jag håller på med att bygga ett staket till trädgården och 

behöver i samband med det tips om hur jag kapar en 

stolpe i en viss vinkel? 

Listerna sätts i den vinkel som sågen ska följa. 

PROBLEM:

Jag håller på med att bygga ett staket till trädgården och 

behöver i samband med det tips om hur jag kapar en 

stolpe i en vkss vinkel?

LÖSNING:

Oavsett om du ska såga av en stolpe som redan står 



stadigt i marken i till exempel. 30 grader – eller vilken 

som helst annan vinkel – är det lättast att spänna fast två

parallella brädlappar runt stolpen. Fäst en lapp på 

framsidan och en på baksidan. Vinkla dem med hjälp av 

ett digitalt vattenpass eller en mobiltelefon-app. Såga 

längs brädorna.



Hur kapar jag lättast klinker?

Jag ska sätta nya klinker i badrummet. Det funkar bra, 

men jag har lite problem med att hålla fast plattorna när 

jag ska kapa dem. Hur gör jag det bäst?

Det mjuka gräset håller plattan på plats. 

PROBLEM:

Jag ska sätta nya klinker i badrummet. Det går bra, men 

jag har problem med att hålla fast plattorna när jag ska 

kapa dem. Hur gör jag det bäst?

LÖSNING:

Det allra bästa är att använda en kakelskärare eller 



stenklipp (om det är betongplattor). Använder du en 

vinkelslip kan det vara svårt att fixera plattan. Inte ens 

med en skruvtving kan plattan hållas fast ordentligt.

Vårt råd är att du arbetar utomhus, så slipper du 

dammsuga hela huset efteråt. Spänn inte fast klinkern 

utan lägg den löst på gräsmattan eller sanden i 

sandlådan, för då ligger den mjukt och hela plattan får ett

perfekt stöd medan du skär den med vinkelslipen.



Hur kommer jag runt röret?

Mitt i källarväggen som jag håller på att klä med panel 

sticker det ut ett gammalt rör. Hur sågar jag ett urtag för 

röret med en så underlig form? 

Mallen läggs på panelen så att du kan rita av formen och 

såga ut för röret. Du måste nog finjustera lite. 

PROBLEM:

Jag har råkat ut för en nästan omöjlig uppgift. Jag håller 

på att sätta upp panel på väggarna i källaren och på ett 

ställe kommer det ut ett rör genom väggen. Frågan är 

därför: hur ska jag bära mig åt för att såga ut ett urtag i 

panelen för röret med den underliga formen utan att ta 

bort det?



LÖSNING:

Du har rätt i att det kan verka omöjligt men vi har ett 

förslag. Börja med att göra en mall runt röret. Då kan du 

överföra rörets underliga form till panelen. Du kan 

använda vanligt A4-papper till mallen och häfta ihop den 

med klammer tills den sluter ganska tätt runt röret. Bred 

sedan ut mallen på en av panelerna och rita av formen. 

Såga sedan till panelen med sticksåg eller lövsåg. Gör ev. 

två halvor och anpassa dem runt röret. När de passar kan

du lägga halvorna på en skiva, markera formen och såga 

ut. Räkna med lite spackling eller fogning efteråt. 

Klart för sågning. Hålet ska sågas en aning för stort för att

du ska få plats för en rörlig fog hela vägen runt. 



Hur lagar jag en skadad tappfog?

PROBLEM: Sargen under bordsskivan på vårt utebord har 

brutits av vid tappen, som går in i bordsbenet. Hur bär jag

mig åt för att laga tappfogen så att jag slipper kassera 

bordet?

Problem:

Sargen under bordsskivan på vårt utebord har brutits av 

vid tappen, som går in i bordsbenet. Hur bär jag mig åt 

för att laga tappfogen så att jag slipper kassera bordet?

Lösning:

Såga ett brett spår längs resterna av den gamla tappen i 

sargens fulla bredd. Såga precis så djupt som tappen ska 



sticka ut från änden. Stäm rent i botten av spåret och 

limma sedan fast en ny träbit i hålet. Låt sedan limmet 

härda innan du formar den nya tappen, som ska passa 

perfekt i bordsbenet. Slipa sidorna på sargen och sätt den

på plats under bordet.



Hur lagar jag hålen i väggen?

Jag har fått hål och sprickor i min putsade vägg. Hur lagar 

jag dem på enklast möjliga sätt?

Murbruk i patron är en perfekt lösning när du inte vill 

blanda en stor portion för att fylla ett litet hål

Problem:

Hur lagar jag enklast små hål och jack i våra putsade 

väggar inomhus?

Lösning:

Det är klokt att laga hål och sprickor i putsade väggar så 

snart som möjligt för att de inte ska bli större.



Små hål och sprickor kan med fördel lagas med ett 

färdigblandat bruk i patron. Då slipper du blanda och det 

blir inget spill. Så snart du har monterat patronen i 

fogpistolen är du klar.

För att lagningen ska hålla måste du först ta bort all lös 

puts så att det nya bruket får ett fast underlag. Dammsug

gärna och fukta innan du klickar ut bruket.

Gör så här:

1. Ta bort all lös puts. När du knackat bor lös puts 

dammsuger du hålet.

2. Fukta hålet med vatten så att fukten i det nya bruket 



inte sugs in i väggen.

3. Klicka in bruk i hålet och jämna till ytan med murslev. 

Låt bruket torka.

4. Måla väggen när bruket har härdat och du har slipat 

ytan slät.



Hur lagar jag hålet i golvet

Vi har fått nya elinstallationer i huset och nu är det ett 

hål i brädgolvet där ett gammalt elrör kom upp från 

källaren. Hur lagar jag det på ett snyggt sätt?

En fyrkantig plankbit som slipas i nivå med golvet kan bli 

nästan osynlig.

Problem:

Vi har fått nya elinstallationer i huset och nu är det ett 

hål i brädgolvet där ett gammalt elrör kom upp från 

källaren. Hur lagar jag det på ett snyggt sätt?

Lösning:



Det bästa resultatet får du om du först skaffar en gammal

golvbräda i samma stil att reparera hålet med.

Stäm ut runt hålet till cirka en tredjedel av golvbrädans 

tjocklek så att det blir plats att limma fast en plankbit, 

som du tillverkar av den lösa brädan. Särskilt elegant kan 

det bli om du hittar ett ställe på brädan där ådringen 

passar ihop med golvet runt omkring hålet.

Såga till och stäm ut en fyrkantig bit och se till att den 

passar precis i hålet. Plankbiten hyvlas ner så att den blir 

en aning högre än golvet när den lagts på plats. Limma 

fast plankbiten i hålet och slipa med excenterslip ner den 

i nivå med golvet.



Hur målar vi köksluckorna?

Vi vill gärna byta färger i köket. Kan vi själva måla luckor 

och lådor, eller bör vi anlita ett proffs som sprutlackerar 

dem?

Rullen med kort lugg ger en mycket slät yta. Det är billigt 

att måla om köket själv. 

PROBLEM:

Vårt kök är inte särskilt gammalt och det är ett bra och 

snyggt kök. Men vi har ändå lust att få en annan färg på 

skåpluckor och lådor samt byta bänkskiva, handtag och 

knoppar. Kan vi måla själva eller måste vi låta en målare 

sprutlackera snickerierna?



LÖSNING:

Chansen för att ni ska få ett mycket bra resultat själva är 

stor och det går utmärkt att använda målarrulle. Vi 

erkänner dock att du inte kan få lika blankt och snyggt 

resultat som en billackerare, men nästan.

Om du förklarar för din färghandlare vad du har tänkt att 

göra och vilka kulörer du vill att köket ska ha, så får du 

proffsig hjälp att välja färgtyp och målarredskap.

Om köket inte är så gammalt kan du säkert också beställa

nya luckor som passar gångjärnen. Hör med din 

leverantör.


