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Viggens aktra kojer är ganska smala, bara 60 

cm, och man finna flera skäl att bredda dem. 

Maximalt kan man utnyttja hela utrymmet mel-

lan kojerna och får då en "sängkammarsäng" 

med 1,75 m total bredd, dock ej till full längd. 

      

Mät avståndet mellan kojernas befintliga lister, 

som håller madrasserna. Det rör sig om cirka 

575 mm (x-måttet i ritning). Mät för säkerhets 

skull i din egen båt och mät både vid förliga 

och aktre delen av kojerna i sittbrunnen. Mät 

även avståndet från framkanten på trappsteget 

till kojernas förkant (y-måttet är ~1450 mm för 

Albin Viggen och 1060 mm för Karlskrona 

Viggen).  

      

Såga till en plywoodskiva med måtten X*Y. 

Kvalitet och tjocklek är en fråga om utseende, 

ekonomi, vikt och arbetsinsats. Skivan kommer 

vanligen att synas mycket litet, vilket kan rätt-

färdiga furu i stället för teak. En tunn skiva blir 

billigare och lättare än en tjock, men kräver 

förstyvningar enligt nedan. Marinplywood torde 

vara onödig lyx för denna "inomhus-

användning". Författaren har använt 3 mm se-

kunda björkplywood från en maskin-

förpackning. 6 mm får nog anses som mini-

mum. För denna tunna skiva fordrades tvär-

skepps förstärkningar med 3 st 35 x 20 mm 

lister, som skruvades på högkant med vardera 3 

skruvar och lim. 

      

En 35 mm bred list av teak skruvas på lämplig 

höjd mot kojsidorna på befintliga lister som 

håller madrasserna. Om skivan försetts med 

tvärförstärkningar måste motsvarande urspar-

ingar göras i den nya listen. För att inte onö-

digtvis försvaga listen, kan man spara ur hälften 

i förstärkningarnas ytterändar. 

      

En skumplastdyna med samma tjocklek som 

befintliga dynor (5 cm?) kläs med matchande 

tyg och förses på undersidan med kardborrband 

i hörnen och mitt på långsidorna. Bandets mot-

part limmas på skivan och håller dynan på plats. 

      

Skivan med madrass stuvas lämpligen på en av 

kojerna. Under segling kan den vilja glida, om 

den inte vänds upp och ned så att tyg ligger mot 

tyg. Välj därför inte ett halt tyg. Rättvänd bidrar 

den till en bekvämare sittställning, speciellt för 

barn, som annars knappt nåt upp till bordet. 

Ställd på högkant på styrbords koj, ger den ett 

ryggstöd med reglerbar vinkel. Skissen visar 

utförandet på Albin Viggen. 
 

Material: 

3-6 mm Plywoodskiva 

3 st 35 x 20 mm trälister, l = skivans bredd 

2 st 35 mm teaklist, l =  

träskruv 

lim 

5 cm skumplastdyna med måtten X * Y mm 

Tyg för att klä dynan 

Kardborrband 
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