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Ett bekymmer i Viggen är förvaringen av köksbesticken. Här är ett tips hur man kan tillverka en kökslåda som är inom bekvämt räckhåll till höger om diskhon.

Fig. 3 Principskiss, frontvy

Fig. 1 Besticklådan utdragen

Börja med att mäta den tänkta lådans utvändiga mått på
plats (höjd, bredd och djup) eftersom ingen Vigg är
exakt den andra lik. Till detta är det lämpligast med ett
måttband typ Talmeter eller en måttsticka. Tillverka
därefter botten och vänster sida till det ”fack” som
lådan ska löpa i. Botten görs lämpligen som en ram, se
fig. 6. Tycker man att detta blir för krångligt kan man i
stället ta en skiva av lamellträ, men utrymmet blir då
inte lika bra ventilerat.

Fig. 4 Principskiss, horisontalvy

Kapa till erforderligt virke till fackets bottenram/lamellskiva, och skruva och limma vänstra facksidan mot denna. Se fig. 6.
Demontera vaskens framstycke samt bänkskivan med
utslagsvasken. Håll lådfacket mot insidan av vaskens
framstycke, och rita av lådöppningen. Såga ut hålet,
och skruva och limma därefter lådfacket mot framstycket. Sätt tillfälligt framstycket på plats igen, och
märk ut var stödlist för lådfacket ska monteras på skåpets bakvägg. Skruva och limma stödlisten.

Fig. 2 Besticklådan stängd
Överfört i digital form av TK 2000-06-18.

Återmontera framstycket och bänkskivan. Var noga
med passningen, och skruva och limma framkanten för
att försvagningen av framstycket ska bli så liten som
möjligt.
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Tillverka lådan efter lådfackets mått, fig. 5. Fig 6 visar
att både lådan och fackets ram är sammanfogade
genom laskning. Det blir både starkast och snyggast,
men enklare fogar duger naturligtvis gott!

Fig 5 Fackets och lådans huvudmått

Fig. 6 Besticklådan och dess "fack"

Material
Fackbotten:

Ca 1220 x 50 x 20 mm, eller kryssfanérskiva
390 x 220 x 15 mm
Facksida:
390 x 90 x 20 mm
Glidlist:
390 x 20 x 20 mm
Lådbotten:
380 x 200 x 5 mm kryssfanérskiva
Lådram:
Ca 1160 x 63 x 10 mm kryssfanér
Lådfront:
Ca 220 x 80 x 10 mm samt infällt handgrepp
Inredning:
Ca 450 x 50 x 5 mm kryssfanér
Vattenfast lim, ca 20 planförsänkta skruvar 5 x 35 mm
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Lycka till!
Sören Rapp 1064 TRINE
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