
En Bok Med Blandade Tips 2

Hur får jag trappan att sluta knarra

Hur får vi bort röklukten

Hur förskjuter man en kurva

Hur förstärker jag hyllan

Hur gjuter jag en fördjupning

Hur gör jag en rund bordsplatta

Hur gör man en skåpdörr i vitrinstil

Hur kapar jag en stolpe i en önskad vinkel

Hur kapar jag lättast klinker

Hur kommer jag runt röret

Hur lagar jag en skadad tappfog

Hur lagar jag hålen i väggen

Hur lagar jag hålet i golvet

Hur målar vi köksluckorna



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.



Hur reparerar jag dörren

Jag ska dela en gammal spegeldörr för att rätta till den 

och limma ihop ramen på nytt, men tapparna i 

hörnfogarna har gått av. Måste jag göra nya tappar?

Problem:

Jag har tänkt att plocka isär en gammal spegeldörr i sina 

beståndsdelar för att rätta till den och sedan limma ihop ramen 

på nytt. Men det ser ut som om tapparna i hörnfogarna har gått 

av och då blir ju projektet ganska besvärligt. Blir det nödvändigt 

att göra nya tappar?

Lösning:

Innan du ger upp bör du kika närmare på tappfogarna, för det 

finns förstås en förklaring på det mesta. Det som ser som ut som

trasiga tappar kan vara tappen och dess kilar. Vare tapp är 

nämligen ofta fixerad med kilar, och de behöver inte sitta plant 

med tappen. När du plockar isär dörren upptäcker du den 

speciella lösningen.



När du sedan har renoverat delarna och ska sätta ihop dem, ska 

du vara noga med att limma kilarna endast på den sida som 

vänd mot tappen. Annars är det risk att ramen spricker. På vår 

teckning ser du hur en tapp hålls på plats av två kilar i fogen.



Hur riktar jag stolpen?

Jag ska bygga ett staket kring vår trädgård, men har stött 

på problem med stolparna. För hur riktar jag stolpen 

medan jag slår ned den?

Snedsträvorna låser stolpen på de två käpparna så att du 

kan arbeta med att få stolpen lodrät. 

PROBLEM:

Jag ska bygga ett staket i trädgården och har lite problem 



med stolparna. För hur riktar jag stolpen medan jag slår 

ned den? Finns det något smart sätt att stabilisera den, så

att jag får fria händer?

LÖSNING:

Till att börja med knackar du ner ett par korta käppar 

eller lister i marken en bit från där stolpen ska resas. Du 

behöver två käppar en bit från varandra och på två sidor 

av stolpen. Därefter gör du ett par snedsträvor av två 

brädor och fäster dem med tvingar i stolpen och 

käpparna. Nu blir det lättare att resa stolpen lodrätt när 

de två snedsträvorna håller upp den när du arbetar.



Hur ritar jag raka linjer?

Jag funderar på att skaffa ett kritsnöre till att rita långa 

linjer med. Men hur kan jag använda det när jag arbetar 

ensam?

Problem:

Jag funderar på att skaffa ett kritsnöre till att rita långa 

linjer med. Men hur kan jag använda det när jag arbetar 

ensam?

Lösning:

Ett kritsnöre är som regel utrustad med ett litet vinklat 

stycke metall i ena änden av snöret. Metallvinkeln är 



avsedd att gripa fast om en kant, så länge snöret är 

spänt, just för att göra det möjligt för endast en person 

att använda redskapet. Om det inte finns någon kant 

metallvinkeln kan hålla fast i kan du slå i ett stift genom 

metallvinkelns hål.

Kom ihåg att du kan köpa extra markeringskritpulver i 

både mörka och ljusa färger i byggmarknader.



Hur rostskyddar jag beslagen?

Jag ska göra vid mina gamla fönster. Beslagen är rostiga, 

så dem borstar jag med stålborste. Men hur skyddar jag 

dem bäst mot rost i framtiden?

Hörnbeslag läggs i linoljekitt innan de skruvas fast. 

Överflödigt kitt skrapas bort. 

Problem:

Jag håller på att renovera de gamla fönstren i vårt torp. 

De flesta beslagen är ganska rostiga så de rensar jag med 

stålborste. Men hur rostskyddar jag dem på bästa sätt?

Lösning:



Om alla beslag borstas så att rost och färg försvinner, 

avfettas och sedan grundas med rostskyddande färg två 

gånger så har du gett dem ett bra rostskydd. Därefter 

återstår ytbehandling med färg.

Du har kanske lagt märke till att hörnbeslag ofta rostar 

mer på baksidan än på framsidan. Det är för att det 

tränger in vatten mellan träet och metallen. Därför är det

viktigt att du också rostskyddar baksidan på alla beslag. 

När du sedan monterar beslagen lägger du dem i ett tunt 

skikt linoljekitt. När beslagen skruvas fast (med rostfria 

skruvar) pressas överflödigt kitt ut och det skrapar du 

bort och jämnar till kanterna.

Nu kan du färdigmåla träet och beslagen med samma 

färg, till exempel fönsterfärg.



Hur rätar jag upp en skev dörr?

Dörren mellan vårt vardagsrum och kök hänger lite och 

skrapar mot tröskeln när den ska stängas. Hur rätar jag 

upp den? 

Problem:

Dörren mellan vårt vardagsrum och kök hänger lite och 

skrapar mot tröskeln när den ska stängas. Dörren är av 

äldre datum, och det finns till synes inga 

justeringsmöjligheter inbyggda i gångjärnen. Jag har 

övervägt att ta bort lite av dörren, men det skulle 

förstöra den fina strukturen, så det är ingen bra lösning. 

Vad göra?

Lösning:

Om det finns plats ovanför dörren är den enklaste 



åtgärden att lägga små brickor på gångjärnen. Brickor 

finns i många storlekar och material. Om det inte duger, 

till exempel för att det inte finns plats att lyfta dörren, 

måste du

skaffa en gångjärnsriktare.

Det är ett verktyg som du trär ner över gångjärnet och så 

vrider du helt enkelt gångjärnet åt det håll det ska rätas 

upp. Om inget annat hjälper kan du hyvla eller slipa av 

dörren lite, men en sådan hängande dörr ger ofta även 

andra problem, till exempel att den glider upp helt när 

den inte är stängd ordentligt, och mot det problemet 

hjälper naturligtvis slipning av dörrbladet inte det minsta.

Gångjärnsriktaren måste alltså användas i detta fall.



Hur rätar jag upp gamla köksluckor?

Vårt kök har med tiden blivit rätt gammalt och några av 

de inbyggda gångjärnen är nu så slitna att skåpdörrarna 

hänger. Fjädern på den del som sitter på skåpsidan har 

dessutom blivit slapp och därför kan skåpdörrarna inte 

stängas helt. Tillverkaren av kökssnickerierna finns inte 

längre och jag kan inte hitta nya gångjärn som passar i de 

gamla hålen. Jag vill inte byta ut alla skåp. Finns det 

något annat jag kan göra?

Problem:

Vårt kök har med tiden blivit rätt gammalt och några av 

de inbyggda gångjärnen är nu så slitna att skåpdörrarna 

hänger. Fjädern på den del som sitter på skåpsidan har 



dessutom blivit slapp och därför kan skåpdörrarna inte 

stängas helt. Tillverkaren av kökssnickerierna finns inte 

längre och jag kan inte hitta nya gångjärn som passar i de 

gamla hålen. Jag vill inte byta ut alla skåp. Finns det 

något annat jag kan göra?

Lösning:

I varje bättre byggmarknad kan du hitta ett urval av 

dolda gångjärn, varav några du garanterat kommer 

kunna byta ut de gamla med. Men du kommer behöva 

byta ut både gångjärnen på luckorna samt den del som 

sitter inne i skåpen (monteringsplattor). Det är inte svårt 

att byta gångjärnen, men du måste vara mycket 

noggrann med mätningen till monteringsplattorna. Både 

höjd, djup och inbördes avstånd måste passa exakt.



Hur skarvar man kant mot kant?

Ett av de bästa sätten att skarva två skivor kant mot kant är att 

använda en lös spont. Tekniken är lika enkel som den är genial. 

Se här hur du gör. 

Den lösa sponten är en smal list som läggs i ett spår (not) och 

binder ihop de två skivorna.

Problem

Hur fogar jag ihop två skivor kant mot kant så att det blir starkt 

och hållbart?

Lösning

En av de starkaste och bästa lösningarna när du skarvar kant 

mot kant är att använda en lös spont som läggs i spår i kanterna.

För att skapa denna fog behöver du en handöverfräs med en 

skivnotfräs, så att du kan göra spåren i kanterna. Noten kan du 

såga till av plywood med samma tjocklek som de spår du fräser.



Fräs mitt på kanten och kolla att du fräser från samma sida på 

skivorna (ovansidan eller undersidan) för annars passar inte 

delarna ihop. Sponten limmas fast i ena spåret, penslas med lim 

och skivorna skjuts ihop.

Så här gör du:

1. Fräs spår i bägge kanterna. Fräs från samma sida på skivorna

2. Kolla spåret så att det är tillräckligt djupt för den lösa sponten.

3. Lägg lim och spont i ena spåret och lägg en sträng på 

skivans kant.



4. Pressa ihop delarna när du limmat noten. Fixera delarna med 

tvingar.



Hur skär jag bort en bit av sockeln?

PROBLEM: I stället för att ta bort hela sockeln vill jag bara

ta bort den del som är dålig. Hur löser jag det problemet?

Problem:

I stället för att ta bort hela sockeln vill jag bara ta bort 

den del som är dålig. Hur löser jag det problemet?

Lösning:

Det enklaste sättet är att använda en s.k. multicutter till 

att ta bort en bit av sockeln. Den lilla bullriga maskinen 

vibrerar sig blixtsnabbt igenom träet när du har satt på 

ett passande blad med sågtänder. Förr använde man ett 



stämjärn eller en listsåg som var rund i ena änden. Med 

en sådan såg kunde man komma åt där fogsvansen inte 

gick att använda. Men i dag har multicuttern efter hand 

blivit vanlig i gör-detsjälvarnas verktygslådor. Kom ihåg 

att täcka mellan golv och panel, så att du inte skär i 

golvbrädorna.



Hur skär jag i glas?

Jag måste anpassa rutorna i mitt växthus. Men de bryts 

alltid när jag försöker skära dem. Vad gör jag för fel?

Tryck till hårt med glasskäraren när du skär i glaset.

PROBLEM:

Fönsterrutorna till växthuset spricker när jag försöker 

skära dem. Vad gör jag för fel?

LÖSNING:

Det kan finnas flera orsaker till att det går galet, men det 

krävs faktiskt inte mycket för att lyckas när man skär glas.

Det viktigaste är en bra glasskärare, som med sin lilla 

skärtrissa repar glaset s att det kan delas i ritsen. En 

glasskärare kostar endast några tior.



Börja med att doppa glassköraren i fotogen eller 

liknande. Då kör den bäst. Håll den lodrätt och styr den 

längs en linjal. Du ska pressa ner den mot glaset så att 

det låter som om du river sönder ett lakan.

Knacka på baksidan av glaset – längs ritsen – med 

redskapet. Om glaset inte delas lägger du det längs 

kanten på ett bord och bryter det i ritsen

Det är klokt att först öva på ett par spillbitar tills du lärt 

dig den enkla tekniken att skära glas.

Så här bryter du glaset säkert:

1. Knacka lätt längs ritsen så bryts glaset av utan några 

problem.



2. Funkar det inte? Lägg då glaset över kanten på ett bord

och tryck lätt.



Hur sträcker jag skinnklädseln?

Jeg har klätt om en stol med skinn. Tyvärr visade det sig 

att klädseln efter ett tag sitter ojämnt och blir bubblig. 

Vad kan jeg göra år detta?

Problem:

Jeg har klätt om en stol. Förr var den klädd med vanligt 

möbeltyg, men jeg klädde den med skinn. Tyvärr visade 

det sig att klädseln efter ett tag sitter ojämnt och blir 

bubblig.

Lösning:

När en tapetserare klär en stol med skinn läggs skinnet i 

blöt i ljummet vatten. Skinnet sträcks medan det är vått 

för da är det smidigt och elastiskt, och fästs på stolen så 



att det sitter spänt. Skinnet får torka långsamt i 

rumstemperatur och då krymper det lite och sträcks hårt.

Därmed minskas risken att det blir skrynkligt och att det 

bildas bubblor.



Hur sätter jag fast toalettstolen?

Vi ska byta ut den gamla wc-stolen men eftersom det är 

golvvärme i badrummet, så drar jag mig för att borra nya 

hål. Vad ska jag göra?

På grund av golvvärmen är det inte så klokt att skruva 

fast den nya wcstolen. Den ska limmas fast. Börja med 

att mäta.

Problem:

Vi ska byta ut den gamla wc-stolen men eftersom det är 

golvvärme i badrummet, så drar jag mig för att borra nya 

hål. Vad ska jag göra?

Lösning:



Om du inte kan använda de gamla hålen så bör du inte 

borra nya. Det är för riskabelt. I dag har det blivit vanligt 

att i stället limma fast wc-stolar med silikon, som finns i 

en mängd färger så att du alltid kan finna en som passar 

till golvet eller stolen.

En limmad wc-stol stål lika stadigt och säkert som en som

har skruvats fast. Passa på att foga noga hela vägen runt 

om stolens fäste så samlas det inte smuts under stolen. 

Innan du fogar maskerar du på både golv och stol. Ta bort

tejpen när fogen slätats ut.

GÖR SÅ HÄR:

Maskera med tejp. På golvet läggs tejpen någon 

millimeter från stolen. 

Lyft undan wc-stolen. Golvet måste vara rent och avfettat



innan du limmar. 

Lägg tjocka obrutna limsträngar innanför tejpen – hela 

vägen runt. 

Sätt wc-stolen på plats. Lägg en silikonsträng hela vägen 

runt och släta ut. 



Hur sågar jagHELT lodrätt?

Jag tycker att det är svårt att såga helt lodrätt genom en 

tjock stolpe. Har ni ett tips om hur jag gör det med en 

fogsvans?

En hemsnickrad sågguide hjälper dig att styra fogsvansen 

mycket exakt. 

Problem:

Har ni ett tips om hur jag sågar lodrätt genom en 

tjockstolpe när jag använder en fogsvans?

Lösning:

Det är faktiskt inte så lätt att såga lodrätt med en 



fogsvans genom ett tjockt trästycke, inte ens när träbiten 

ligger ner. Men i de fall du inte kan använda en elektrisk 

såg blir det ju nödvändigt att ta fram fogsvansen. Och då 

kan du ha stor hjälp av en sågguide – och en sådan kan du

enkelt göra själv.

Du behöver tre träbitar och tre starka magnetlås (av den 

typ man ofta använder till skåpdörrar). Mallen snickras så

att den passar till den vinkel du vill såga med.

Magneternas funktion är att hålla fast sågbladet så att 

det följer mallen och inte svajar och tar en egen väg 

medan du sågar. Med en sågguide kan du såga absolut 

vågrätt och i vilken vinkel du vill.



Hur tar jag bort märken i mitt nya trägolv?

Det har tråkigt nog blivit en del märken av vassa klackar 

och tappade saker i vårt ganska nya trägolv. Är det 

möjligt att på något sätt få träet att resa sig?

Problem:

Det har blivit en del märken av vassa klackar och tappade

saker i vårt ganska nya trägolv. Är det möjligt att på 

något sätt få träet att resa sig?

Lösning:

Om det endast är relativt ytliga märken kan det faktiskt 

räcka att du tvättar golvet för att träet ska resa sig. Om 



det är djupare jack utan skadade träfi brer så fuktar du en

diskhandduk och lägger över varje märke. Stryk sedan 

med hett strykjärn, helst med ånga. När vattnet i 

diskhanddukarna förvandlas till ånga tränger den in djupt

och får därmed fibrerna att resa sig. 



Hur tar jag mig runt rören?

Jag håller på att kakla om badrummet. Det går ganska 

lätt på stora ytor, men hur sätter jag plattorna runt rör 

för att det ska bli snyggt? 

Den figursågade plattan limmas fast sist och därefter kan 

du foga. 

PROBLEM:

Jag håller på att kakla om badrummet. Det går ganska 

lätt på stora ytor, men hur sätter jag plattorna runt rör 

för att det ska bli snyggt?

LÖSNING:



Med rätt verktyg och en smula kunskap behöver det inte 

vara så svårt.

Till att börja med behöver du en borr eller hålsåg som 

kan göra ett snyggt hål för röret. Det är bäst med en 

diamantklädd hålsåg vars diameter ska vara minst 10 mm

större än röret. Då får du plats för en fog runt röret. Se på

våra bilder hur det går till att kakla snyggt runt rör.

Det är bäst att sätta upp alla hela plattor först och 

avsluta med att sätta upp plattor som har sågats.

GÖR SÅ HÄR:

1. Mät dig fram till var hålet ska borras när du har satt 

upp alla andra plattor.



2. Borra hål för röret. Det är bäst att använda en 

diamantbelagd hålsåg.

3. Såga av plattan rakt igenom hålet. Klingans bredd ger 

plats för en fog.

4. Sätt plattan på plats runt röret och avsluta med att 

foga hela väggen. 



Hur undviker jag att rutorna spricker av 

varmluftspistolen?

Jag brukar använda en varmluftspistol när jag skrapar 

bort färg från fönstren. Den är så effektiv att både färg 

och kitt lossnar. Men det händer tyvärr att en ruta eller 

två spricker. Finns det en bättre metod?

Problem:

Jag brukar använda en varmluftspistol när jag skrapar 

bort färg från fönstren. Den är så effektiv att både färg 

och kitt lossnar. Men det händer tyvärr att en ruta eller 

två spricker. Finns det en bättre metod?

Lösning:



Ja, det finns andra metoder. Dels med värme, t.ex. en 

speedheater som inte skadar glaset, dels med kemikalier 

(som kan skada vår miljö). Men annars är 

varmluftspistolen bra, för den mjukar upp all färg 

bortsett från akrylatfärg, som ofta blir brun, grynig och 

hård. Den ska slipas bort. Rutorna är förstås utsatta och 

det är inte alltid de tål den koncentrerade värmen, men 

om du skyddar dem så kan du fortsätta med 

varmluftspistolen. Skaffa en bit av en gipsskiva som du 

flyttar längs bågen i takt med att du värmer upp färgen. 

Det går också bra med en bit fibercementskiva. Båda 

skivorna tål värmen och ingen av dem leder den vidare 

till glaset.



Hur undviker jag att träet klämmer sågen?

PROBLEM: När jag använder fogsvans händer det ofta att 

sågbladet fastnar i trävirket. Finns det något jag kan göra 

åt detta problem?

Problem:

När jag använder fogsvans händer det ofta att sågbladet 

fastnar i trävirket. Finns det något jag kan göra åt detta 

problem?

Lösning:

Problemet kan uppstå om du lagt träbiten på två bockar. 

Då kan den böjas nedåt där sågen trycker. Du kan enkelt 



avhjälpa problemet genom att se till att träbiten inte kan 

böjas nedåt vid sågspåret. Det klarar du genom att stödja

ämnet så nära sågen som möjligt. Dessutom kan du gnida

in sågbladet på båda sidorna med lite paraffin. Dessa två 

enkla åtgärder underlättar betydligt. Titta också efter om 

sågen är sliten. En slö såg ska kasseras. De moderna 

sågarna kan för övrigt inte filas vassa igen. Gör i stället 

som hantverkarna, köp en ny såg när den gamla blivit slö.



Hur undviker jag spretande penslar?

PROBLEM: Många av mina penslar får så småningom 

spretande borst, trots att jag rengör dem noga. Kan man 

få ordning på sådana penslar?

Problem:

Många av mina penslar får så småningom spretande 

borst, trots att jag rengör dem noga. Kan man få ordning 

på sådana penslar?

Lösning:

Ja, du kan mycket väl rätta till de spretande penslarna. 

När penseln är rengjord men fortfarande våt slätar du till 

den och sveper om den med lite hushållspapper och trär 

på en gummisnodd. Låt penseln torka i papperet, så 

behåller den sin fina ”frisyr”. Tänk också på att penslar 



med naturborst inte ska rengöras i alltför varmt vatten. 

Det kan få borsten att tappa formen Använd ljummet 

tvålvatten och skölj väl. 



Kan jag få bort färgfläcken från obehandlat trä?

Ett par obehandlade foderlister runt en dörr har fått färgfläckar. 

Finns det ett bra sätt att få bort fläckarna?

Problem:

Ett par obehandlade foderlister runt en dörr har fått färgfläckar. Finns det ett bra sätt att få bort 

fläckarna?

Lösning:

Det grundliga och effektiva sättet är förstås att slipa foderlisterna med fint slippapper. Men det 

är ett rätt stort jobb som ofta också är onödigt. Det är nämligen troligt att du kan skrapa bort 

färgfläckarna med hobbykniv eller en annan kniv. Skrapa försiktigt längs ådringen. När färgen 

har försvunnit kan du slipa mycket lätt med slippapper korn 240, men endast där det har funnits 

fläckar.



Kan jag få klinkern att ligga snyggt?

Jag ska sätta i gång med att lägga nya klinker i vårt 

badrum. Jag skulle vilja slippa lägga en smal rad klinker, 

men hur gör jag?

Problem

Jag ska sätta i gång med att lägga nya klinker i vårt 

badrum. Jag skulle vilja slippa lägga en smal rad klinker, 

men hur gör jag det?

Lösning

Som det framgår av din lilla skiss kommer dina 30 x 30 cm

klinker inte att gå jämnt upp med rummets bredd. Du 



tvingas lägga en rad med 11 cm klinker. Men du kan få en

mycket snyggare lösning om du kapar de två yttersta 

raderna i sidled så att de blir lika breda.

Det innebär i ditt fall att klinkerna på höger och vänster 

sida ska vara 20,5 cm breda, alltså cirka 2/3 av en hel 

platta. Lägg övriga rader löst med en avståndsbricka 

mellan varje för att hålla lika bred fog överallt. Justera 

plattorna så att de ligger 21,5 cm från sidorna (platta + 

två fogar).

Den smala raden till vänster ser inte snygg ut. Genom att 

kapa de två yttersta raderna blir mönstret snyggare. 


