
5. 4-K lådor: Spika fast sidstommet med 3 st långa 
spik (60 mm) /spikregel. Upprepa punkt 4 & 5 på 
kvarvarande sida 

6-K lådor: Spika fast sidstommet med 2 st långa 
spik/sidstomme. Upprepa punkt 4 & 5 på 
kvarvarande sidor 

6. Tag ett ben och vänd det så de finaste sidorna 
kommer utåt (6-K låda är dock förutbestämd) och 
med den fasade änden UPPÅT, samt placera 
dessa i hörnet på lådan enligt bilden! Skruva fast 
benet med en av de längsta skruvarna (100mm) i 
det ÖVRE hålet! Tillse att benet och sid-
stommen blir plana i underkant! 

7. Sikta in sidstommet så det blir ungefär 
parallellt med benet enligt bilden ovan, samt 
skruva i den nedre skruven på samma sida som 
den första. Upprepa i andra sidan av 
sidstommet. Gör sedan likadant på övriga sidor  
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1. OBS    Monteringen SKA ske på ett 
plant och jämt underlag!!! 

    Plocka bort alla lösa delar utom 
bottenmattan, samt vik in ändarna på denna 
och fäst tillfälligt med 1 kort spik i var ände 
enligt bild. 

4. Vänd botten upp och ned så den blir stående på 
de fastspikade sidstommarna. Plocka fram ännu 
en sidstomme och placera den enligt bilden med 
distansribban mellan spikreglarna / måttklossarna. 
På 6-K lådan ser det något annorlunda ut! 

Truckregel Distansribba vänd in mot lådan 

Sidstomme Spikregel / Måttkloss 4-K lådor: 3 st långa spik här Övre skruven (100mm) Fasade ändan Nedre skruven (100mm) 

Detta ska finnas i påsen! 

3+3 spik här på 6-K låda 

6-K lådor:    
1 st lång spik i 
var ände av 
sidstomme här 
(2 st/stomme) 

3 spik här på 4-K låda 

2.  Studera först bild nr 4 för orientering! 
 

     OBS Sidstomme 1 & 2 placeras på den sida med 
ändar på truckreglarna synliga Gäller alla lådtyper 

Plocka fram en sidstomme. Placera den enligt bilden 
med distansribban på sidan vänd in mott mitten av 
lådan och mellan de måttklossar som bestämmer sid- 
stommens position i sidled. 

3. 4-kantiga lådor: Spika fast sidstomme, enligt 
bild, med 3 st långa spik (60 mm).  Upprepa punkt 
2 & 3 på motsatta sida! 

    6-kantiga lådor: Spika 3 st långa spik (60 mm) i 
var spikregel där pilen visar (Se punkt 4 för de 
olika detaljerna!) Upprepa punkt 2 & 3 på 
motsatta sida. 

Parallellt 

Sidstomme 

Korta spikar 

Botten 

Truckregel 

4-K 
87*87   
 
1 st 
1 st 
 

 
16 st 
8 st 
16 st 
12 st 
8 st 
 

 
20 st 
12 st 
 

4 st 
 
 

4-K 
87*173 
  
1 st 
1 st 
 

 
16 st 
8 st 
24 st 
16 st 
8 st 
 

 
26 st 
12 st 
 

4 st 
 
 

6-K 
87*100 
 
1 st 
1 st 
 

 
24 st 
12 st 
24 st 
12 st 
12 st 
 

 
20 st 
39 st 
 

6 st 
 
 

6-K 
143*164 
 
1 st 
1 st 
 

 
24 st 
12 st 
24 st 
18 st 
12 st 
 

 
20 st 
18 st 
 

6 st 
 
 

Detalj 
 
 
Instruktion 
T25 Bits 
 

Skruv: 
6*100 TKT 
6*80 TFT  
6*60 TKT 
5*70 TFT 
5*30 TKT 
 

Spik: 
60*2,3 Galv 
Pappspik L25 
 

Vågtandat 
bleck 

Distansribba 
(vänd in mot 
mitten av lådan) 

Blomsterlåda form & storlek 



13.  Vik upp sidorna på insatsen (6-K 
87*100 har inga fastsatta insats på 
sidorna) så du kommer åt botten och kan 
vika ut denna genom att lossa spikarna och 
ta loss den från häftorna! 

14.  Vik intill hörnen på botten genom att 
trycka in mattan där pilarna visar så den 
faller smidigt på plats. Vik sedan ned sidorna 
och tillse att mattan kommer in ordentligt i 
hörnet och passar ned i hålen på mattan 
under (gäller ej 6-K 87*100). 

15. Fäster spik nr 1 i anslutning till mattskarven 
enligt pilarna! Spika INTE i groparna. 
Upprepa runt om (Lådan på bilden saknar sarg 
för tydligare bild). Klart!  

6-K 87*100: Placera rullen med sidinsatsen i 
lådan med ”knölarna” utåt och fäst med 6 st 
kort spik / sid. + 3 i skarv enligt ordning ovan . 

11.  Skruva nu i de näst kortaste skruvarna (60 
mm) i de förborrade hålen upp och ned enligt 
bild! Upprepa nu punkt 10 & 11 på övriga 
sidor! 
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9. Placera sargen under lådan och justera in 
lådan så den centrerar över sargen! Skruva 
fast sargen med mellanlånga skruvar (70 
mm) i de förborrade hålen på alla sidor. 

12.  Vänd nu på lådan och skruva fast sargen 
ovanifrån med de näst längsta skruvarna (80 
mm). Upprepa på alla hörn!  

Symetrisk spricka Kort skruv här (35mm) 

Näst kortaste 
skruv (60mm) 

Näst längsta skruv (80mm) 

Tryck in här 3 st korta spik här 

Fäst ena hörnet först 

Skarv på mattan 

Justera till lika runt om 

Sarg 

Vågtandat bleck 

8. Lägg nu upp delarna till sargen, med den 
rundade sidan nedåt, ex. vis uppe på benen. 
Rikta in hörnet och spika in ett av de 
vågtandade blecken (med rödfärgade nedåt) 
genom att fästa ena hörnet först och sedan slå 
i det helt. Upprepa i alla hörn. 

3 

2 1 

Bredaste brädan här 

10.  Ta fram en sidoskiva och 2 av de kortaste 
skruvarna (30 mm). Vänd den breda brädan på 
dekorsidan mot botten på lådan samt centrera 
skivan mellan benen. Tillse att sprickorna blir 
jämna och symetriska på båda SIDORNA. 
(Om den inte ligger jämt med sargen spelar ingen 
roll). Skruva nu i de korta skruvarna på båda sidor 
av skivan!  


