
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



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. 



Kan jag lappa vattenslangen?

Min trädgårdsslang har börjat läcka. Är det säkrast att 

investera i en ny eller finns det något sätt att göra en 

effektiv lappning? 

Tesas Xtreme-tejp fungerar även under extrema villkor.

PROBLEM

Min trädgårdsslang har börjat läcka. Gör jag bäst i att 

investera i en ny eller är det möjligt att göra en effektiv 

lappning?

LÖSNING

Ja, men i stället för att försöka med en cykellapp bör du 



försöka hitta en tejp från Tesa, Xtreme Condition 4600. 

Det är en tejp som kan användas under extrema 

förhållanden, till exempel under vatten.

Den är självvulkaniserande och smälter fast ungefär som 

en cykellapp. Det gör det mycket lätt att arbeta med den.



Kan jag måla matbordet slätt?

Jag ska sätta i gång med att måla vårt gamla matbord. 

Men kan jag själv måla det helt slätt?

Lackrullen rymmer en hel del färg så du kan lägga på ett 

tjockt lager utan att färgen rinner. 

Problem:

Jag ska sätta i gång med att måla vårt matbord. Kan jag 

själv måla det helt slätt?

Lösning

Ja. Men för att få fram en helt slät yta börjar du med att 

slipa den noga. Torka bort allt slipdamm och spackla alla 



jack och ojämnheter. Slipa en gång till och dammsug 

bordet noga. Måla därefter en gång med lackrulle och 

fortsätt med ytterligare ett par strykningar.

Du kan eventuellt mellanslipa med fint slippapper. Den 

tjocka färgen flyter ut snyggt utan att rinna och bordet 

ser fabriksmålat ut.



Kan jag slippa synliga skruvar

Jag ska bygga en sockel till en hylla och undrar om det är 

möjligt att sätta ihop den utan att använda skruvar. Går 

det att bara limma ihop den?

Inga fula skruvar. När du limmar ihop delarna när de har 

geringssågats i 45 grader slipper du synliga kanter.

Problem

Jag ska snickra en sockel till en bokhylla för att få upp den

lite och jag funderar på hur den ska tillverkas för att jag 

ska slippa synliga skruvar och spånskivekanter. Vad säger 

ni?

Lösning

Om du geringssågar delarna i 45 grader innan du sätter 

ihop dem i rät vinkel så slipper du i alla fall synliga 



spånskivekanter. Du kan sedan fästa ihop delarna med 

små möbelvinklar som skruvas fast från insidan. Du kan 

slippa beslagen om du limmar ihop delarna, fixerar dem 

med tejp när de är vinkelräta och låter tejpen sitta ett 

dygn tills limmet har härdat.



Kan kanterna på mdf-skivorna också bli snygga?

Jag ska snickra en bokhylla av mdf-skivor. Hur målar jag 

kanterna så att de blir lika fina som resten?

Problem:

Jag ska snickra en bokhylla av mdf-skivor. Hur målar jag 

kanterna så att de blir lika fina som resten?

Lösning:

Du kan få kanterna precis lika snygga men det kräver att 

du målar dem fler gånger än resten av hyllorna. Det beror

på att kanterna är mer porösa och därför suger till sig 

färgen.



För att kanterna inte ska suga så mycket bör de förseglas 

och vi har bra erfarenhet av att pensla dem med 

vattenspädbar lack.

Innan du grundar med lack bör du fasa av alla kanter med

slippapper eller fräs. Ju vassare kanterna är, desto 

svårare blir det att måla dem snyggt.

Försegla två–tre gånger med spädd lack, slipa och lackera

två gånger utan att späda lacken. Slipa när ytan är torr 

och måla



Kan skåpsidan sluta tätt mot sockeln?

Jag ska snickra ett fast skåp på en vägg där det finns rätt 

höga socklar som dessutom är profilerade. Jag vill helst 

inte såga av socklarna utan hellre forma skåpsidan så att 

den sluter tätt mot sockeln. Men hur överför jag sockelns 

profil till skåpets sida så att jag kan såga till sidan?

PROBLEM:

Jag ska snickra ett fast skåp på en vägg där det finns rätt 

höga socklar som dessutom är profilerade. Jag vill helst 

inte såga av socklarna utan hellre forma skåpsidan så att 

den sluter tätt mot sockeln. Men hur överför jag sockelns 

profil till skåpets sida så att jag kan såga till sidan?



LÖSNING:

Det finns ett specialverktyg som du kan använda, 

nämligen en profilmall. Den består av ett stort antal 

tunna plast- eller metalltrådar i en ram. När redskapet 

trycks mot en profil förskjuts pinnarna efter profilens 

form (därav namnet) och profilen kan överföras till ett 

arbetsstycke.

Men det finns andra lösningar som ger dig formen. 

Placera en tung låda på golvet och tejpa fast ett A4-

papper på ena sidan (se bilden). Kapa en list och runda av

ena änden. Den andra änden förses med ett urtag för en 

blyertspenna. Dra nu listen från golvet och upp över 

sockeln medan pennan ritar sockelns form på papperet.

Det är svårt att hålla listen rakt så det kan bli nödvändigt 

att i stället avsätta ett antal punkter, som du sedan 

förenar med ett streck. Klipp ut formen och överför den 

till sidan på ditt skåp så sluter skåpet tätt mot sockeln.



Kan tapeten lappas?

Jag har nyligen bytt ut ett fönster och därför måste jag 

sätta upp ny tapet runt en del av fönstret. Går det att 

lappa eller skarva tapeten på ett osynligt sätt så att jag 

inte tvingas tapetsera om hela rummet?

Riv av den nya tapeten istället för att skära av den. Då får

du en ojämn kant som lätt trollas bort.

Problem

Jag har nyligen bytt ut ett fönster och därför måste jag 

sätta upp ny tapet runt en del av fönstret. Går det att 

lappa eller skarva tapeten på ett osynligt sätt så att jag 

inte tvingas tapetsera om hela rummet?



Lösning

Där två lodräta våder möter varandra kan du sätta upp 

den nya tapeten med överlappning och sedan skär du 

igenom och drar bort överlappningen. Om det endast är 

en liten del som ska lappas så kan du fästa tapeten med 

klister på vänligt sätt, men i stället för att skära av den 

med kniv så river du av den. Då blir övergången ojämn 

och den slipar du lätt med slippapper korn 120 tills du 

inte längre märker övergången när du drar med ett 

finger.



Krävs det vågräta reglar i regelstommen?

Jag ska dela upp ett rum i två med en gipsvägg. Stommen 

tänkte jag göra av lodräta reglar. Men krävs det också 

vågräta reglar att skruva fast gipsplattorna på? 

Inga vågräta reglar. Det räcker med lodräta reglar för att 

få en stark vägg. 

PROBLEM:

Jag ska dela ett stort rum till två mindre genom att resa 

en gipsvägg. Det är 238 cm från golvet till innertaket. Jag 

har tänkt sätta upp reglar på var 45:e cm. Men krävs det 

också vågräta reglar för att väggen ska bli stark?

LÖSNING:



Nej, det är faktiskt inte nödvändigt med vågräta reglar 

eftersom de inte förstärker konstruktionen. Om du 

använder hela gipsskivor och sätter två på varje sida blir 

väggen mer än tillräckligt stark. Kom ihåg att förskjuta 

skarvarna en halv skiva när de yttre skivorna skruvas fast.

Det är endast när det är nödvändigt att skarva 

gipsskivorna på höjden som det behövs vågräta reglar 

som underlag där två skivor skarvas.



Lönar det sig att limma?

Vi har en gammal stol som är ganska ranglig och jag tror 

att en limning skulle lösa problemet. Vad tror ni?

Problem:

Vi har en gammal stol som är ganska ranglig och jag tror 

att en limning skulle lösa problemet. Vad tror ni?

Lösning:

Du måste undersöka om det är limmet som har släppt 

eller om delarna i varje fog verkligen passar perfekt ihop. 

Om tapparna är för små för tapphålen ska stolen plockas 

isär och tapparna göras större innan delarna limmas ihop.



Om det verkar vara limmet som har släppt – och tappar 

och hål passar ihop – kan du borra 3 mm hål in i de lösa 

fogarna och trycka in lite lim med hjälp av en limflaska 

eller liknande.

För att limningen ska hjälpa är det viktigt att du använder

ett lim som passar ihop med det gamla limmet. Har 

stolen varmlimmats duger inte ett modernt trälim, och 

då måste stolen tas isär, allt lim slipas bort och delarna 

limmas igen.



Mina utemöbler vill inte suga olja

Efter att jag har högtryckstvättat och oljebehandlat mina 

trädgårdsmöbler har de blivit fläckiga, som om de inte 

suger upp oljan jämnt! Vad kan det bero på? 

Utemöblerna måste mättas överallt med olja. Sedan är 

de klara för en ny säsong.

PROBLEM:

Efter att jag högtryckstvättade och oljebehandlade mina 

utemöbler av trä blev de fläckiga. Det verkar inte som om

de suger till sig oljan. Vad kan det bero på?

LÖSNING:



Du måste stryka dem med olja ytterligare en gång eller 

två. Det borde lösa problemet.

Det tuffa behandlingen med högtryckstvättning 

kombinerad med flera månaders vintervila har gjort träet

så torrt att det suger till sig massvis av olja men inte lika 

mycket överallt. De gråvita fläckarna är torrt trä som 

längtar efter olja. Lägg på rikligt, låt träet suga och torka 

bort överflödig olja.



Måla snörräta linjer utan maskeringstejp

Kan man måla helt raka linjer utan tejp?

Problem:

Kan man måla helt raka linjer utan tejp?

Lösning:

Ja, det kan man, men till en del linjer är det inte så bra att

använda tejp, t.ex. på vissa tapeter. Använd en bred list, 

som du kan hålla mot underlaget med den ena kanten 

lite upplyft. Kanten ska lyftas så högt att den fasta delen 

av penseln ovanför borsten kan föras längs listkanten. 

Om du vill göra det lite lättare kan du skruva fast en liten 



kloss på listen.



När toaletten rinner

En toalett som står och rinner är både irriterande och 

kostar pengar. Men det finns en bot.

Här är det problem med inloppsventilen, som inte 

stänger av även fast toalettcisternen är full. För att kunna

öppna cisternlocket måste man först ta bort 

spolknappen. Knappen trycks ned helt och hållet i ena 

sidan och kan sedan dras av. Plastskruven lossas och 

spolknappsmekanismen kan plockas bort.

Nu, när spolknapparna är borta, kan locket lyftas av. 

Innan rörmokaren fortsätter stänger han av vattnet till 

toaletten. Tillvattnet forsar genom den lilla vita slangen –

tilloppsröret. Röret plockas bort genom att man vrider 

det ett kvarts varv och dra det ur låsmekanismen.

Kalk och annat skräp plockas bort och slangen spolas ren 

genom att man öppnar vattenventilen igen helt kort. Nu 

plockar rörmokaren av flottören och kontrollerar 

samtidigt att den kan röra sig fritt.



När flottören är borta tar man också bort inloppsrörets 

avstängningsventil. Mekanismen ska stänga vattnet när 

cisternen är full och det är viktigt att den sluter helt tätt 

mot inloppsröret. Smuts och skräp som fastnat i ventilen 

plockas bort. I vissa fall kan man tvingas att helt byta ut 

ventilen.

Ofta kan det vara den lilla o-ringen runt ventilen som har 

gått sönder. Inloppsventilen monteras ihop på samma 

sätt som den plockades isär och rörmokaren öppnar åter 

vattenventilen.

Innan rörmokaren slutligen monterar ihop toalettstolen 

kontrollerar han att flottören och resten av 

avstängningsmekanismen fungerar som den ska. Nu kan 

locket åter sättas på plats och spolknappen monteras. 

Toaletten läcker inte längre och vattenåtgången har 

reducerats rejält, och inte minst har vattenräkningen 

minskat med flera tusenlappar.



Reparera hängrännan – medan det regnar!

Plötsligt börjar det droppa här och där – från 

hängrännan. Det har blivit höst och det är nu som små 

hål, förstörda fogar och sprickor i hängrännorna 

uppenbarar sig – och det kan bli ödesdigert att ha 

hängrännor som läcker i flera månader utan att bli lagad. 

Störst risker är det med dolda hängrännor, då vattnet kan

rinna ut i träkonstruktionen och förstör taket.

Reparera hängrännan på nolltid

Känner du dig inte upplagd för en genomgripande A till 

Ö-renovering av den förstörda hängrännan, så kan du 

använda dig av den här effektiva, enkla och stabila 

lösningen. Det finns nämligen flera sorters fogmassor 



som kan lappa ihop en otät hängränna på bara ett par 

minuter. Och reparationen kan mycket väl hålla i flera år.

Soudal Fix All Crystal Klar kostar omkring 80 kronor.

Limmar under vatten

Soudal Fix All Crystal Klar är ett bra exempel på ett 

effektivt montagelim, som förutom att vara 

genomskinligt och extremt starkt, även kan limma under 

vatten. Vi har testat det på ett hål i en hängränna i 

ösregn, och den imponerade verkligen! Tryck bara ut en 

liten klick montagelim över hålet (även om hängrännan 

är helt full av vatten) och tryck till den ordentligt med 

pekfingret och vips – så är hålet tilltäppt.

Soudal Fix All Crystal Klar limmar effektivt under vatten 

och stoppar snabbt igen hål i hängrännor. Men det finns 

många andra varianter, som också kan limma under 

vatten. Tillverkaren TEC7 har bland andra ett mycket 



stort urval, som du kan köpa i de flesta byggvaruhus.

Så bra funkar Soudal Fix All Crystal Klar

Vi fyllde en plastpåse med vatten och tryckte en stor klick

montagelim i den ena sidan.

Från andra sidan kan vi nu sticka in en skruvmejsel 

genom påsen, utan att det rinner ut så mycket som en 

enda droppe. Efter ett par timmar har limmet härdat och 

problemet är löst!



Under ett kraftigt regnväder, då hängrännan blev helt 

fylld med vatten, lappade vi det lilla svarta hålet i mitten 

av den röda ringen med montagelim. Bilden visar 

reparationen ett par daga senare, då limmet har härdats 

och hålets förslutits helt och hållet. Effektivt!



Skruven är fördärvad – vad ska jag göra?

Jag har råkat förstöra en skruv, så att den är helt omöjlig att få 

ut! Skruvens spår har slitits ned helt. Vad kan jag göra? 

Välj en bits som passar, sätt den i maskinen och kör sakta 

baklänges med maskinen så lossnar skruven.

PROBLEM:

Jag har en förstört en skruv, som är helt omöjlig att få ut! 

Skruvens spår har slitits ned helt. Vad kan jag göra?

LÖSNING:

Det är ett problem många av oss känner igen. Skruven kan inte 



lossas för spåret har skadats och bitsen får inte något grepp. Det 

är också anledningen till att det finns en hel del verktyg som kan 

få ut en skadad och envis skruv. Det finns många olika modeller. 

Denna är från Harald Nyborg och kostar 50 kr.



Slipp rostiga verktyg

Du får betydligt mer glädje av dina verktyg om du sköter 

dem. De fungerar inte bara bättre, de håller dessutom så 

länge att du kan tillåta dig själv att köpa kvalitetsverktyg i

stället för de billigare varianterna.

En påse silica gel i verktygslådan suger upp fukten och 

förhindrar rostbildning.

Det bildas lätt rostfläckar på metallverktyg om dessa 

förvaras i ett fuktigt rum. Men det kan du förhindra om 

du lägger en påse med silica gel bland verktygen. Silica 

gel, som även kallas torkmedel, säljs bland annat i 

specialaffärer och på internet. Du kan också lägga ned en 

påse okokt ris, det har samma effekt.



Så får du bort olja från fönstret efter kittning

Eftersom vi har ett gammalt torp med gamla fönster så 

har jag fått öva lite på att kitta fönster. Men linoljan i 

kittet lämnar spår efter sig på rutorna och oljan är svår 

att få bort. Vad ska jag göra? 

Problem:

Eftersom vi har ett gammalt torp med gamla fönster så 

har jag fått öva lite på att kitta fönster, och jag har blivit 

rätt bra (tycker jag själv). Men linoljan i kittet lämnar spår

efter sig på rutorna och oljan är svår att få bort. Vad ska 

jag göra?

Lösning:



Använd dig av ett av glasmästarens knep. Skaffa finmald 

krita (kritpulver) och häll några matskedar i en 

nylonstrumpa. Knyt ihop till en liten påse. När du har 

kittat baddar du med påsen mot rutan hela vägen runt 

längs kanterna – det är ju där det hamnar olja. Kritan ska 

hamna på alla oljefläckar. Med en stor och mjuk pensel 

fördelar du kritan på glaset. Kritan är starkt sugande och 

tar bort oljan. Badda även kittet så försluts ytan 

snabbare.



Så förbereder du spröjspenseln

Jag har köpt en pensel som ska vara perfekt att måla 

spröjsar med. Men borsten spretar och därför hamnar 

det färg på glaset. 

Problem:

Jag har köpt en pensel som ska vara perfekt att måla 

spröjsar med. Men jag tycker inte att den är så bra. 

Borsten spretar och därför hamnar det färg på glaset. Det

är möjligt att det är min teknik som inte är så bra, men 

det finns kanske en bättre pensel?

Lösning:

Nej, det finns nog ingen bättre pensel att måla smala 



spröjsar med än den lilla penseln med tillklippt, spetsig 

borst. Jo, gamla yrkesmålare gillar den gamla vanliga 

runda penseln...

Vi misstänker att borsten på din pensel ev. har skadats 

eftersom den spretar. Det kan du laga genom att linda 

lite maskeringstejp runt borsten så att bara spetsen 

sticker ut. Eller också köper du helt enkelt en ny pensel. 

Den kostar 75–80 kr.

Lyft av bågarna när du målar och lägg dem på 

arbetsbordet. Eller ställ dem snett mot väggen och vänd 

dem medan du målar spröjsarna, så att du bara målar 

vågrätt och uppifrån.



Så gör du sinkade fogar

Det låter så enkelt att göra sinkade fogar av ramträ, men 

jag tycker det är ganska svårt. Finns det några tips?

Problem:

Det låter så enkelt att göra sinkade fogar, men jag tycker 

det är ganska svårt. Finns det några tips?

Lösning:

Sinkade fogar består av en tapp och en slits. Normalt 

delar man upp ändträet i tre lika stora delar, så att 

tappen och slitsen fyller en tredjedel av träet. Det kräver 

att man är noggrann med markeringen och precision i 

själva utsågningen, men svårare än så behöver det inte 

vara.



När delarna har ritats upp, ska slits och tapp sågas ut - 

såga på insidan av strecken till slitsen och på utsidan av 

strecken till tappen. På det sättet kommer fogen sitta åt. 

Använd en geringslåda när flikarna (A) runt tappen (B) 

ska sågas ut, och spänn fast träet innan du sätter i gång 

med att stämma slitsen (C) i den andra biten trä. Det bör 

utföras från båda håll. Hugg först lodrätt ner, därefter 

snett, och ta bort den första biten. Fortsätt med ett 

lodrätt hugg och ett snett tills du når mitten. Vänd träet 

och gör likadant från andra sidan, tills hela slitsen har 

huggits ut.

Kom ihåg att sågarbetet ska utföras med en vass, 

fintandad såg och stämjärnet ska vara skarpt och hållas 

som visas på bilden.

Steg 1



Markera tappen (B), och kom ihåg att såga på utsidan av 

strecken. Såga bort överskottet (A) på sidorna.

Steg 2



Markera slitsen (C) på den andra biten och såga på 

insidan av strecken här. Så sitter fogarna fast helt 

perfekt.

Steg 3

Hugg ut slitsen, först lodrätt och sedan snett. Bit för bit 

tills du når mitten. Vänd träet och upprepa.



Så här får du bort kalk

Kalk är ett konstant irritationsmoment, oavsett om det är

fula avlagringar på kakel och armaturer i duschen eller 

igenproppade vattenkranar som stänker och sprutar åt 

alla håll. Som tur är finns det enkla och effektiva metoder

för avkalkning.

1. Kalk fäster inte på bilvax

Bilvax får vattnet att rinna av så att kalken inte kan fästa.

2. Konsten att få rena fönster



Avkalkning gönster rutor ättika

Kalkrikt vatten kan orsaka fula ränder och fläckar på ett 

nytvättat fönster och därför borde man egentligen koka 

tvättvattnet först – men det blir lite för besvärligt. Det är 

enklare att tillsätta en skvätt ättika som binder kalken i 

vattnet. Och med ett par droppar diskmedel i 

tvättvattnet löses fett och ingrodd smuts lätt upp från 

rutorna.

3. Avkalkning av wc-stolen med disktablett



Disktabletter är effektiva mot kalk i toaletten.

Nästa gång du ska tvätta rent i wc-stolen bör du lägga en 

diskmaskinstablett i den och sedan hälla på en liter 

kokande vatten. Låt medlet verka ett par timmar innan 

du skurar rent med toalettborsten, för då försvinner både

smuts och kalkringar. Om vattnet är mycket kalkrikt där 

du bor kan det vara nödvändigt att upprepa 

behandlingen ett par gånger.

4. Inget stänk från kranen



Avkalkning vattenkran filter perlator

Nästan alla kranar är försedda med en så kallad perlator. 

Den blandar vattnet med luft så att strålen blir mjukare 

och då stänker det inte. Men så småningom samlas det 

kalk, rost och smuts i perlatorn och då fungerar den inte 

som den ska. Skruva loss

den och låt den ligga ett par timmar i ättika.

5. Avkalkning av kakel och fogar med majsgröt



Gröten av majsmjöl och ättiksyra skall vara tjockflytande,

innan man stryker den på kakel och fogar med en pensel.

Majsmjöl blandat med ättiksyra skall enligt ett gammalt 

husråd vara ett effektivt medel om man skall ta bort kalk 

från kakel och fogar i badrummet. Blanda majsmjölet 

med vatten och koka ihop det till ett segt och 

tjockflytande klister. Rör i gröten hela tiden tills den 

kokar. Tillsätt nu 32-procentig ättiksyra i en mängd så att 

blandningen fortfarande är tjockflytande. Man skall 

kunna stryka den på kakel och fogar och den skall sitta 

kvar i några timmar utan att rinna.

Bäst är att täcka lagret med hushållsfilm, så att majs-

klistret inte stelnar. Då är det enkelt att spola av efteråt. 

Kalk, tvålrester och andra avlagringar löses upp av 

ättiksyran, och majsmjölet gör att syragröten sitter kvar 

på de lodräta väggarna. Det fungerar, men är lite 

besvärligt att hantera.



Så här skapar du en sexhörning

Jag behöver konstruera en sexkant och har blivit av med min 

gamla beskrivning av hur man gör. Kan ni hjälpa mig? 

Problem:

För ett par år sedan skulle jag konstruera en sexhörning som 

botten i en sandlåda. Jag kommer ihåg att det fanns en 

beskrivning på hur man gör, men nu kan jag inte hitta den och 

har glömt hur man gör. Kan ni förklara hur man skapar en 

sexhörning?

Lösning:

Det är som tur är ganska enkelt. Börja med att rita en cirkel. 

Omkretsen ska vara lika stor som avståndet mellan två 

motstående spetsar i den sexkant du vill skapa.



När det är gjort är det mycket enkelt att konstruera en sexkant 

och det beror på att cirkelns radie (alltså halva diametern) går 

precis sex gånger i cirkelns omkrets.

Du ska med andra ord dela din cirkel sex gånger så har du de sex 

punkterna som utgör hörn i sexkanten. Rita cirkeln med en 

pinne eller list som på bilden ovan. Sätt sedan listen var som 

helst på omkretsen och avsätt sex märken hela vägen runt 

omkretsen



Så här slipar du perfekt  på svåra ställen

Med enkla hjälpmedel och slippapper av god kvalitet kan du 

slipa trä snabbt och enkelt. Resultatet blir förstklassigt – ofta 

bättre än med slipmaskiner.

Om du också tycker att handslipning av trä är hårt slit kan du 

hämta fem bra tips här. Med de här enkla hjälpmedlen kan du 

komma åt med slippappret även på de besvärligaste ställena. 

Och så slipper du oljudet och dammet från de elektriska 

slipmaskinerna.

1. Dra runt slippappret

Slippappret kan dras fram och tillbaka runt runda föremål, som 

när man torkar sin rygg med en handduk. Det är snabbt och 

enkelt, och du slipar jämnt och bevarar rundningen, men 

eftersom du slipar tvärs emot träets ådring, bör du avsluta med 

att finslipa på längden.



2. Slipa allra längst in i hörnen

Ska du slipa botten i en låda är det enklast att göra en slipkloss 

med en sned kant på cirka 30 grader. Lägg en bit slippapper kring

klossen och den sneda kanten. På så sätt kommer du in i hörnen 

utan att få fingrarna i kläm.

3. Slipa med fastsatt slippapper



När du ska slipa små träbitar är det faktiskt enklare att låta 

pappret ligga stilla och förflytta föremålen i stället. För att fästa 

pappret kan du vika det runt en bräda och fästa det med 

klämmor.

4. In i hålen med slippapper

Borrade hål blir sällan särskilt släta, så ta dig tid att slipa dem 

fina. Du kan köpa cylindriska sliprondeller på byggmarknaden, 

som kan fästas på en borrmaskin. Men du kan också vika 

slippapper runt en käpp, som får plats i hålet. Det fungerar bra 

som slipkloss.



5. Förstärk slippappret med tejp

Har du fallit för frestelsen och har köpt en rulle billigt, bräckligt 

slippapper, som brister efter lämnar streck på föremålet? Du 

behöver inte kasta rullen, utan kan rädda ditt felköp genom att 

förstärka baksidan av pappret med tejp.



Vad betyder märkena på tryckimpregnerat trä  ?

Jag ska köpa tryckimpregnerat trä och har hört att jag bör

välja NTR-märkt trä. Vad står det för och vilka klasser 

finns det?

Det kan vara en god idé att välja trä med märket NTR, 

eftersom NTR ställer krav på impregnering, torkning och 

miljö. Foto: Colourbox

PROBLEM

Jag ska köpa tryckimpregnerat trä och har hört att man 

ska köpa NTR-märkt trä. Vad är det och vilka klasser finns

det?

LÖSNING



NTR är en gemensam nordisk märkning som ställer krav 

på både impregneringen och miljön. Den är mer restriktiv

än den europeiska P-märkningen.

NTR betyder Nordiska Träskyddsrådet och märkningen är 

en nästan rund symbol med bokstäverna NTR på ena 

sidan av ett mittenstreck och på den andra sidan finns 

klassen som kan vara A, AB, Gran, GW och M med olika 

färger för varje stämpel.

DET BETYDER MÄRKNINGEN

INGEN JORDKONTAKT

Kan användas till staketstolpar, reglar under terrasser på 

mark, gångbrädor etc.. En av de vanligaste klasserna.

JORDKONTAKT

Kan användas till staketstolpar, reglar under terrasser på 



mark, gångbrädor etc. En av de vanligaste klasserna.

MARIN

Extra impregnerat och skyddat virke som tål kontakt med

saltvatten. För bryggor, kajer etc.

GRAN - EXTRA STARK

Specialimpregnering av minst 25 mm tjockt virke för till 

exempel staket, plank och fasader.

Som du kan se nedan så har varje klass sitt eget 

användningsområde och GW är ett trä för fönster.

Du kan naturligtvis komma över impregnerat virke som 

inte är vare sig P-märkt eller NTR-märkt, men det vill vi 

inte rekommendera. NTR-märkt virke ger dig 20 års 

garanti mot röta. 



Vad finns det inuti väggen?

Villan har byggts om och till flera gånger och nu är det 

dags för en renovering. Därför kan det vara bra att veta 

vad de olika väggarna är gjorda av. Finns det ett enkelt 

sätt att konstatera om en vägg är av tegel, betong, gips 

eller lättbetong?

Finns det ett enkelt sätt att konstatera om en vägg är av 

tegel, betong, gips eller lättbetong?

Lösning

De flesta kan rätt lätt höra om en vägg är gjord av gips 

genom att knacka på den. Men det är svårt att med 

ljudets hjälp räkna ut om den är av tegel eller betong. 

Men det finns ett enkelt sätt. Borra ett 5–6 mm hål ett 



par centimeter in i väggen, så att du kommer igenom 

puts och spackelmassa. Borrdammat kan sedan hjälpa dig

att räkna ut vilket material som har använts. Se dammet i

rutan nedanför.

Vad finns det inuti väggen?

Gipsskivor: Vitt finkornigt damm.

Lättbetong: Grått och grovt damm.

Tegel: Rött eller gult. Färgar.



Kalksandsten: Vitt, sandaktigt.

Betong: Mycket fint vitt eller grått.



Vad heter sockeln?

Jag tycker att det finns en uppsjö av socklar till 

glödlampor och jag har svårt att hitta rätt i djungeln. Har 

ni en översikt?

PROBLEM:

Jag vet att det finns en mängd olika socklar till 

glödlampor och har svårt att välja rätt. Har ni en enkel 

översikt?

LÖSNING:

Vi håller med dig: det finns alldeles för många socklar så 

därför visar vi de allra vanligaste här.



Den klassiska E-sockeln har vi haft ganska länge. Det är 

den som har en tjock gängad form (E 27) och en smal 

gängad form (E 14) som skruvas i. Dessutom finns det 

lampor med ben som GU10, som har tjocka ben och är 

vanlig på spotlights för 230 volt. De som har tunna ben är

GU, G och Gy. De används mest på mindre lampor. 

Slutligen finns R-socklar som används till arbetslampor.



Varför faller murbruket ned från väggen?

Jag håller på med att reparera en vägg, men murbruket 

fäster inte, utan faller hela tiden ned. Vad gör jag för fel?

Väggen ska vara fuktig för annars sugs fukten ut ur 

bruket, som då ramlar ner.

PROBLEM:

Jag håller på med att reparera en vägg, men murbruket 

fäster inte, utan faller hela tiden ned. Vad gör jag för fel?

LÖSNING:

Om du har blandat bruket efter anvisningarna och det är 

mjukt men fast, så kan det bero på att den vägg som du 



vill fästa bruket på är för torr. Om väggen är torr suger 

det ut fukten ur bruket så att detta torkar för snabbt och 

därmed släpper.

Doppa en borste i vatten och pensla väggen ordentligt 

innan du börjar. Då hänger bruket säkert kvar.



Hur får jag en stark fog?

Mina bladfogar krånglar! Jag tycker att de mycket snabbt 

blir lösa igen. Vad gör jag för fel?

Vinklade skruvar biter bättre, får bättre grepp och håller 

bättre ihop de två listerna. 

PROBLEM:

Mina bladfogar krånglar! Jag tycker att de blir lösa 

mycket snabbt igen! Vad gör jag för fel?

LÖSNING:

Det är inte säkert att du gör något fel, men du kan kanske

göra dina fogar något starkare och stadigare.



Bladfogar med ganska tunna lister kan vara besvärliga att

göra och det är svårt att förstärka med en skruv för man 

har så lite trä att fästa den i. Det beror ju på att båda 

listerna har gjorts häften så tjocka och därför har skruven

svårt att få grepp.

Men om du vinklar skruvarna en aning får de bättre tag i 

träet och kan också vara en smula längre. Du kan också 

använda dyckertar som slås in snett genom bägge 

listerna. Glöm inte att limma i båda fallen!



Varför hänger handtaget?

Hej, jag har ett dörrhandtag som hänger lite. Det gör det 

svårt att stänga dörren ordentligt. Kan jag själv fixa det? 

Dörrhandtaget hänger, men det går lyckligtvis att rätta 

till.

PROBLEM:

Hej, jag har ett dörrhandtag som hänger lite. Det gör det 

svårt att stänga dörren ordentligt. Kan jag själv fixa det?

LÖSNING:

Ja, men först måste du hitta orsaken. Det finns två troliga

förklaringar. Antingen är den fjäder som ska hålla 



handtaget uppe slapp eller trasig. Den kan du byta ut.

Den andra möjligheten är att den roddarpinne som 

förbinder handtagen är sliten. Då kan du köpa speciella 

muffar (fyrkanthylsor) eller byta ut pinnen.

Nedan kan du se hur du kommer in i låshuset och 

lokaliserar fjädern, så att du kan avgöra om det är den 

som är orsak till problemet eller om du ska köpa muffar 

till roddarpinnen.

Steg 1:

Så ser låshuset ut. Det sitter fast i dörren med ett par 
skruvar.

Steg 2:



Här sitter fjädern, som kan vara så slapp att handtaget 

hänger.

Steg 3:

Muffen till roddarpinnen sätter du bara in i hålet i 

låshuset som bilden visar.


