
Gör	  så	  här:	  

För	  att	  spara	  plats	  användes	  rummets	  innertak	  som	  ena	  halvan	  av	  
"pippihusets"	  snedtak	  (mot	  väggsidan).	  Taksidan	  ut	  mot	  rummet	  
konstruerades	  i	  motsvarande	  vinkel	  för	  att	  få	  det	  att	  se	  ut	  som	  ett	  
vanligt	  tak	  från	  kortsidan.	  

Allt	  i	  hela	  konstruktionen	  är	  skruvat	  förutom	  bastupanelen	  som	  är	  
spikad	  i	  sponten	  med	  dyckert.	  Inga	  skruvar	  eller	  spikar	  är	  synliga	  från	  
utsidan.	  
	  
STOMME	  

A)	  Två	  brädor	  planhyvlad	  furu	  34x170.	  Höjden	  skall	  vara	  samma	  mått	  
som	  avståndet	  mellan	  golv	  och	  snedtak,	  där	  ena	  änden	  på	  brädan	  sågas	  
så	  att	  den	  passar	  mot	  snedtaket.	  	  

De	  två	  bärande	  benen	  ska	  sågas	  ur	  så	  att	  en	  kortsida	  samt	  ena	  änden	  av	  
de	  båda	  långsidorna	  kan	  vila	  på	  dem.	  	  

B)	  Ena	  kortsidan	  skruvas	  fast	  i	  väggen	  (se	  till	  så	  att	  väggen	  orkar	  bära	  
upp	  sängen.	  I	  det	  här	  fallet	  skruvades	  kortsidan	  fast	  i	  en	  timmervägg.)	  	  

C)	  Långsida	  (1)	  skruvas	  fast	  i	  väggen.	  	  

D)	  Placera	  ett	  av	  de	  bärande	  benen	  mot	  långsidans	  ände	  så	  att	  den	  
passar	  in	  i	  det	  ursågade	  jacket.	  	  

E)	  Skruva	  fast	  de	  två	  bärande	  benen	  i	  golvet	  med	  små	  vinkelbeslag	  i	  
metall	  för	  att	  de	  inte	  ska	  vrida	  på	  sig	  och	  ändra	  position.	  	  

F)	  Kortsida	  (2)	  placeras	  i	  de	  båda	  ursågade	  benen	  och	  långsida	  (3)	  vilar	  
även	  den	  på	  ett	  av	  de	  bärande	  benen.	  

Fyra	  stycken	  vinkelbeslag	  i	  metall	  fäster	  samman	  sängramen	  på	  insidan.	  
De	  inre	  måtten	  av	  ramen	  är	  anpassad	  för	  att	  få	  in	  en	  105	  cm	  bred	  
madrass.	  I	  det	  här	  fallet	  används	  en	  12	  cm	  tjock	  madrass	  i	  kallskum	  och	  
tillhörande	  bäddmadrass.	  	  

I	  sängramens	  inre	  nedre	  kant	  skruvas	  45	  x	  45	  reglar	  i	  planhyvlad	  furu	  fast	  
runt	  om.	  På	  dessa	  reglar	  placeras	  spjälor	  av	  planhyvlad	  furu	  22	  x	  70	  
mellan	  långsidorna	  och	  skruvas	  fast	  för	  att	  inte	  glida	  isär	  när	  madrassen	  
placeras	  på	  dem.	  	  

	  



REGLAR	  VÄGG	  OCH	  TAK	  

A)	  Pippihusets	  väggar	  och	  taksida	  reglas	  med	  planhyvlad	  furu	  45x45	  	  

B)	  För	  två	  fönster	  görs	  två	  öppningar	  	  

PANEL	  OCH	  TAK	  

A)	  Bastupanel	  av	  gran	  13x17	  spikas	  fast	  i	  sponten	  med	  dyckert	  i	  reglarna.	  

B)	  Till	  taket	  används	  12	  mm	  MDF	  som	  skruvas	  fast	  underifrån	  för	  att	  
undvika	  att	  skruvarna	  syns	  från	  ovansidan.	  	  

C)	  På	  taket	  spikas	  8x21	  list	  för	  att	  efterlikna	  falsad	  plåt.	  	  

TRAPPA	  

Trappan	  gjordes	  rejäl	  och	  stadig	  för	  att	  den	  skall	  hålla	  för	  vuxna	  när	  man	  
kryper	  upp	  och	  lägger	  sig.	  Bred	  och	  bra	  för	  barn	  också.	  

Sidostycken	  och	  steg	  av	  planhyvlad	  furu	  45x145.	  	  
Under	  trappstegen	  bitar	  av	  planhyvlad	  furu	  45x45.	  	  

A)	  Skruva	  bitarna	  av	  planhyvlad	  furu	  i	  sidostyckena	  

B)	  Skruva	  trappstegen	  i	  bitarna	  underifrån	  för	  att	  undvika	  synliga	  
skruvar.	  	  

SPRÖJS	  OCH	  SMIDESDETALJER	  

Spröjs	  19x38	  	  

Spika	  på	  planhyvlad	  furu	  15x70	  runt	  om	  fönsteröppningen	  
	  
Fönsterfoder/knutbrädor	  av	  planhyvlad	  furu	  15x70.	  	  

Smidesdetaljer	  under	  sängen	  är	  hyllkonsoler	  240x240	  som	  har	  målats	  
rosa.	  	  
	  
FÄRG	  	  

Allt	  trä	  är	  kvistlackat	  2	  gånger,	  grundmålat	  och	  därefter	  täckmålat	  2	  
gånger.	  
	  
Vitt	  invändigt	  samt	  sängspjälor:	  	  
Grundfärg:	  Vattenburen	  alkydgrundfärg	  för	  trä	  (Alcro)	  
Täckfärg:	  Halvblank	  vattenburen	  täckfärg	  för	  trä	  (Alcro)	  



Gul,	  rosa	  &	  grön	  färg	  utvändigt:	  
Halvblank	  vattenburen	  lackfärg	  för	  trä	  &	  metall,	  Servalac	  Aqua	  (Alcro)	  
Gul	  -‐	  NCS	  S	  0560-‐Y10R	  
Rosa	  -‐	  NCS	  	  S	  	  1040-‐R10B	  
Grön	  -‐	  NCS	  S	  0560-‐G30Y	  
	  
Tips:	  
Skruva	  om	  du	  någon	  gång	  vill	  riva/plocka	  ner	  sängen.	  	  
Bygg	  eventuellt	  väggar,	  tak	  och	  ram	  i	  moduler	  som	  kan	  plockas	  ner	  i	  ett	  
fåtal	  sammanhängande	  delar.	  
Måla	  så	  mycket	  som	  möjligt	  innan	  du	  börjar	  bygga/sätta	  ihop	  sängen	  då	  
det	  annars	  blir	  fula	  skarvar	  om	  träet	  torkar	  eller	  rör	  sig.	  
Tänk	  på	  att	  passa	  in	  ramens	  höjd	  invändigt	  med	  madrassens	  höjd	  för	  att	  
undvika	  skarvar.	  	  
Måla	  samtliga	  delar	  och	  detaljer	  noga	  eftersom	  det	  underlättar	  
rengöring.	  Här	  har	  hela	  undersidan	  målats	  i	  vitt	  eftersom	  den	  syns	  när	  
man	  kommer	  uppför	  trappan	  från	  bottenvåningen.	  	  

Här	  smälter	  underredet/spjälorna	  ihop	  färgmässigt	  med	  rummets	  väggar	  
och	  madrassen.	  

Av:	  Jenny	  Ringström	  Fagerlund	  och	  Erik	  Ullberg	  

	  

	  


