22mm

Sida utan urfräsning för ramar (uppifrån) passar till 10 ramar
8mm
22mm 22mm

22mm 22mm

382mm
470mm
Urfräsning för ramsida bredd 9mm djup 18mm

22mm

Sida med urfräsning för ramar (uppifrån) 10 ramar
398mm

Sidor sedda uppifrån
Material
Ytter panel 22 x 95 mm sågas till 78 mm bredd planade sidan inåt, till lådsidor
Ytter panel 22 x 45 mm till handtag och hörnförstätkning
Ytter panel 22 x 70 mm till botten och tak
Olje härdad masonite 3,0 mm till spont
Plywood 12 mm till botten
Plywood 7 mm till tak
Trådspik 60 mm galvad alternativt 55mm trallskruv till handtag och lådsidor
Trallskruv 42 mm till hörnföstärkning
Underlagspapp till takbeläggning
Frigolit 50 mm till isolering tak

Urfräsning för ramar bredd 9mm djup 18mm
se även nästa sida

Spikas alternativt skruvas
Skruvas

Hörn uppifrån
Urfräsning för ramsida bredd 9mm djup 18mm

Förstärkning 22x45mm längd 226mm

Ritning till lådor LN kupa 10 ramar.
Urban Schelén 2017-05-19

Urfräsning för ramar bredd 9mm djup 18mm
se även nästa sida

22 mm

22 mm

Sidor sett från kortändan
Spår för masonite 3,0 mm kan med
fördel sågas på bordsklinga. En klinga
med bredd 2.8 mm ger ett spår på 3 mm.

78 mm

Utsågning för ramar 18 x 9mm
78 mm
Såga masonit remsorna
20 mm breda
.

9 3 10

78 mm

78 mm
Oljehärdad masonite 3,0 mm
i spår 11mm djupa

Oljehärdad masonite 3,0 mm
i spår 11mm djupa

Ritning till lådor LN kupa 10 ramar.
Urban Schelén 2017-05-19

Gavel mot urfräsning
78 mm

Sida för 10 ramar total längd 470 mm

78 mm

Sida med ursågning för ramar
längd 398mm.

426mm
Löstagbart bakstycke 22 x 70 mm längd 380 mm

Sprint 4 mm som håller bak stycke
alt. tre tums spik.

Löstagbart bakstycke 22 x 70 mm
380mm

Längd 404 mm

Längd 404 mm

Stödkloss för bakstycke
12 mm plywood

Botten till 10 ramar

12mm plywood till botten skiva
22 x 70mm till kanter
Längd 472 mm

Ventilationshål med nät båda sidor
35 mm i diameter
alt uppsågning mellan de två yttre hålen

Förstärkning 22x45mm längd 70 mm

Ritning till botten LN kupa.
Urban Schelén 2017-05-19

Framsida med fluster 11 x 120mm
Ventilationshål med nät båda sidor
35 mm i diameter

Tak till 10 ramars kupa

541 mm

448 mm

Kortsidor 22 x 70mm

448 mm

448 mm

541 mm

541 mm

Ritning till tak LN kupa 10 ramar.
Urban Schelén 2017-05-19

Långsidor 22 x 70mm

Takbeläggning underlagspapp kan med fördel limmas
med vattenbaserat kontaktlim
Plywood 7mm
Frigolit 50mm
Plywood 4mm alt 3 mm oljehärdad masonite
Sidor 22 x 70 mm

Fals för ramar

Urfräsning för sidan med fals för ramar
Hörn förstärkning
Handtag

Botten sedd framifrån

Botten sedd bakifrån

Knoppar från urborrning
av ventilationshål

Flusterbräda
Plyfaremsor som blir över från
tillsågning av bottenskivan

Tak före isolering

Tak efter isolering

Silikonfog som myrstopp
Masonite 3 mm oljehärdad

Behandla gärna med kallpressad rå linolja
Sätt kanter på en lämplig skiva och lägg på
byggplast som tål linolja, på så sätt blir det
minmaalt med spill.

