
BYGGEPROSJEKT Bygg et tørkestativ
 

Dette romantiske tørkestativet glir bedre inn i hagemiljøet omkring et eldre trehus enn moderne tørkekarusell.

Er du lei tørkekarusellen i aluminium? Dette tørkestativet passer like bra 
ved siden av 1920-tallshuset som utenfor villaen i hvitmalt murpuss. De 
fint bearbeidede konsollene vitner om omsorg for detaljene. Ellers er 
det naturligvis mulig å gjøre det enklere, rette skråstivere for den som 
bor i et hus med en strengt moderne arkitektur. 

Steg-for-steg instruksjon:
1.) Sag til en 2300 mm lang stolpe A av trykkimpregnert virke, 70x70 mm, og spiss den i 
den ene enden. Trykkimpregnert virke merket NTR A er beregnet for bruk i og i tilknytning 
til jord. 

2.) Sag til en 620 mm lang overligger B av trykkimpregnert virke 70x70 mm. Sag og bruk 
et stemjern for å ta ut en 70 mm bred og 20 mm dyp utsparing midt på overliggerne. Det er 
enklest å stille inn sirkelsagen på 20 mm dybde og sage et antall snitt, og deretter ta ut 
treverket ved bruk av stemjern.



3.) Sett overliggeren B på plass på stolpen A og skru den fast med 2 stk. rustbeskyttede 
skruer 6x110 mm ned i stolpen.

4.) Sag til 2 stk. 350 mm lange biter C og 2 stk. 235 mm lange biter D av glattkant 21x45 
mm til konsollene. Rund av den ene enden på alle delene.

5.) Sag til en 245 mm lang bit E, av rekke 45x70 mm. Før over fra malen til delene og sag 
ut formen til den krummede skråstiveren med en stikksag. Vær nøye med at de sidene 
som skal ligge an mot konsollens deler C og D er vinkelrette i forhold til hverandre.

6.) Lim og skru sammen konsollens deler C og D med rustbeskyttede skruer 4,2x75 mm. 
Kontroller at konsollen er i 90 graders vinkel og lim og skru fast skråstiverne E i C og D 
med rustbeskyttede skruer 3,5x35 mm.

7.) Skru fast konsollene mellom stolpen A og overliggeren B med rustbeskyttede skruer 
4,2x75 mm. 

8.) Skru fast 6 stk. øyeskruer 20x50 mm på hver overligger til å feste tørkesnorene i. Knyt 
på karabinkroker i enden av snorene, slik at det er enkelt å ta dem ned når de ikke er i 
bruk.

9.) Grav drøyt 50 cm dype groper for stolpene. Sett ned stolpene og pakk dem fast med 
grus og stein.  Kontroller at stolpen står i lodd. Press ned steinene og fyll på med mer stein 
og grus.

10.) Mal tørkestativet. Konsollene av ubehandlet virke bør males med det samme. Påfør 
grunningsolje, grunne med grunningsmaling og gi til slutt konsollene to strøk med 
utemaling før de monteres på stolpene. De trykkimpregnerte delene skal ikke males med 
det samme. Vent derfor til neste utesesong med å male stolper og overliggere, selv om det 
ser litt rart ut den første sommeren. Det er en fare for at saltene i impregneringen vil 
ødelegge malingen. 

Et alternativ for den som vil ha et mørkt tørkestativ er å behandle alt sammen med svart-  
eller brunpigmentert utegrunningsolje. Gjenta gjerne oljebehandlingen annethvert år.



Konstruksjon Fölg stegene for et bra resultat

Psst! Innskjøpsliste på neste side



InnSKjøpsliste Byggevarene du trenger

Materialer til to stolper:
Mengden av virke totalt inkluderer 10 prosent margin for kapp. 
Gjør et overslag for å få ut de hele lengdene du behøver.

Trykkimpregnert stolpe 70x70 mm (totalt 6 m)
   2 stk. 2 300 mm (A)
   2 stk. 620 mm (B)

Glattkant 21x45 mm (totalt 2,6 m):
   4 stk. 350 mm (C)
   4 stk. 235 mm (D)

Rekke 45x70 mm (totalt 1,1 m)
   4 stk. 245 mm (E)

Skruer
   4 stk. rustbeskyttede skruer 6x110 mm
   12 stk. rustbeskyttede skruer 4,5x50 mm
   8 stk. rustbeskyttede skruer 3,5x35 mm

Trelim for utendørs bruk

Sandpapir
Skrutrekker
Kapp & gjærsag
Stikksag
Pensler
Kvistlakk
Grunning
Maling

   
Lykke til!


