RAKA BRÄDOR
VATTENPASS
BRUKSLEV
PLASTHINK
HOVTÅNG
KAKELTÅNG
RITS
BORR
SVAMP
HANDSPACKEL
GUMMISPACKEL
KAKELSÅG

KAKEL
& FOG-KRYSS

FÖRBEREDELSER
Först och främst behöver
du en hel del utrustning som
hänger ihop med kaklingen
– se ovan. Dessutom behöver
du andra vanliga verktyg som
borr, såg och hammare. Till
målningen behövs lasyrfärg
och pensel.
Det här materialet kommer
du att behöva:
• Golvmosaik
• Kakelplattor inkl. fogsnöre
eller fogkryss
• Porslinstvättställ
• Två väggskåp
• Väggkonsoler
• Stor väggspegel 105 x 105 cm
• Furulimfogskivor till bänk
och badkarsfront (se mått
i instruktionen)
• Innertak: slätspont 16 x 70
mm och infällda spotlights

SÅ HÄR ENKELT GER
De ﬂesta av dagens badrum är helkaklade. Jag föredrar vitt
kakel, om inte annat för att kunna överleva korta inredningstrender vad gäller färg och mönster. Det är bra mycket
från
lättare att byta trendmönster och färger på handdukarna.
H;DJtill
Till det vita har vi ljust trä runt tvättställ och badkarsH;B7N
front, och som kontrast ett gråsvart mosaikgolv. Tvättstället
är en engelsk modell av vitt porslin, och badkaret är vår
vanligaste modell av emaljplåt: 50 cm högt, 70 cm brett
och 170 cm långt. Den beﬁntliga plåtfronten ersätts av träskivan som hängs upp i beﬁntliga plåtbeslag med eventuell
komplettering.
Gröna växter i ett badrum med dagsljus passar bra. Om man har begränsat
utrymme kan man välja en murgröna i kruka som klättrar på en rund metallbygel.
För större utrymmen passar det bra med en palm i golvkruka.
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Av Petter Eklund
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Av Leif Qvist

Tidsåtgången beror ju mycket
på hur stora ytor det rör sig
om, men utgå från att du behöver lägga ungefär en vecka.
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Exemplet är baserat på ett
5,5 kvm stort badrum i en
20-talsvilla. Så här mycket
kostar det då:
• Kakelvägg, 16 kvm, vitt kakel
15 x 15 cm inkl. sättbruk och
fog: 3 200 kr
• Golvmosaik, 5,5 kvm, i kartor
om 30 x 30 cm: 5 400 kr
• Två skåp med konsol: 4 000 kr
• Tvättställ i vitt porslin:
4 000 kr
• Spegel, 1 kvm: 1 000 kr
• Limfogskivor: 3 000 kr
• Undertak slätspont 16 x 95
mm, 5,5 kvm inkl reglar:
1 500 kr
• 6 infällda vita spotlights:
2 400 kr
• Elektrikerhjälp: 4 000 kr
• Beslag, lasyrfärg: 1 500 kr
• Värmegolv: 3 500 kr

FÖRRA GENERATIONENS BADRUM

Badkarsfronten i emaljplåt
byts helt enkelt ut mot träskivan.

Se här, en typisk inredning från 1970-talet med vinyltapeter, plastgolv och boardplatteremsor i taket.
Badrumsskåpet är inhandlat på senare år och
toalettstolen är bytt ganska nyligen. Badrummet

har en väl fungerande planlösning, men är slitet och
ofräscht.
Badkaret får ﬁnnas kvar eftersom det blir en rolig
lekplats för småbarnsfamiljer.
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DU NYTT LIV ÅT BADRUMMET
ÖKAD TRIVSEL MED
SPOTLIGHTS OCH VÄRME
Undertaket har sänkts 10 cm för att vi skulle få plats med
infällda fuktgodkända spotlights i värmeskyddskåpor.
Ytskiktet på spontbrädorna har målats vita. Den stora
kroppspegeln (105 x 105 cm) är kontaktlimmad direkt
på väggen.
Hur man kaklar väggar och golv har vi beskrivit
i Bättre hem för två år sedan (ﬁnns att hämta
på www.tidningenbattrehem.se). Före kaklingen
ﬁck en elektriker dra fram ledningar vid bänken
för uttag för rakapparat och eltandborste
med mera.
Golvet hade ett bra fall mot golvbrunnen
under badkaret men innan vi målade ut
tätningsskiktet inför mosaikläggningen
bytte vi ut golvbrunnen.
För att få riktigt behaglig värmekomfort lade vi elvärmeslingor under
mosaiken. Se instruktionerna på
sidorna 76-77 i detta nummer.

SPEGEL
KAKEL
TVÄTTSTÄLL
TRÄSKIVA

KONSOL
STÖDRAM
STÖDLIST I SKÅP

STÖDBEN

BÄNKSKIVAN

BADKARSFRONT
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LÖS
FURUFRONT

SÅGA UT FÖR
TVÄTTSTÄLLET

KONSTRUKTIONEN
I GENOMSKÄRNING

Badkarsfronten är en löst
hängande furulimfogskiva
med yttermåtten 400 x
1700 mm och tjockleken 18
mm. Den har ytbehandlats med vit trälasyr.

Bänkskivan är tillverkad av samma
slags furulimfog, där vi har sågat ut
ett utrymme för att kunna fälla in
keramiktvättstället. Mall för ursågning
i träskivan följer med när du köper
tvättstället.

Här ser du hur skåpmontering
och väggkonsoler för tvättstället
ser ut i genomskärning. Observera
stödramen av furulister som vilar
på underskåpet och hjälper till att
bära tvättstället.
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BARNPALL MED TVÅ HÖJDER
Ett tvättställ med 90 cm höjd är alldeles
för högt för små barn. För att kunna tvätta
sig och borsta tänderna själv krävs det en
fotpall. Här gör vi en variant med två höjder,
som därmed blir användbar länge.
Det här behövs:
• Hyvlad furu: rundande brädor
(så kallad tralläkt), 5 st 21 x 70 mm,
längd 300 mm.
• 20 st försänkt träskruv mässing
längd 35 mm.
• Två st furubrädbitar 28 x 145 mm,
längd 220 mm
Gör så här:
1. Såga till alla bitar och putsa kanterna.
2. Mät ut lägen för skruvhål och förborra
hålen så att inte fotbräderna spricker.
3. Lägg ut bitarna och skruva ihop. Fördela
mellanrummen så att avstånden mellan
brädorna blir lika stora. Kontollera med
en snickarvinkel så allt blir rakt.
Linoljestrykning eller parafﬁnolja gör att
träytan tar åt sig mindre fukt.

SKAPA AVSTÄLLNINGSYTOR
I TRE NIVÅER
Två hyllbord bredvid tvättstället ger dig bra avställningsytor. Hyllborden är gjorda av hyvlad furu och
sammanfogas med trätappar och lim till ett stadigt
stativ. Trähyllplanen är belagda med kakel.
Börja med att såga till de fyra benen och de fyra
sargarna. För att bordet ska se ”lätt” ut hyvlas
benens båda insidor så att de smalnar av från 34
mm till 22 mm nedtill. Avsmalningen börjar 45 mm
från den övre kanten.
Ben och sargar fogar du samman med trätappar
och lim. Ta hjälp av ett hålmarkeringsset – ﬁnns att
köpa på ditt byggvaruhus - för att få osynliga sammanfogningar.
När de tre hyllplanen är tillsågade är det dags
för urjackning för de två nedre hyllplanen så att de
passar in mot benen. Kakelplattorna är kontaktlimmade på hyllplanen och hörnen på kakelplattorna
urjackade med kakelsåg.
Den övre hyllan har fästs med möbelvinklar på
sargens insida. De övriga två hyllplanen fästs med
hyllskruvar; en in i varje ben och därefter en skruv
genom hyllskruvens hål upp i hyllplanets undersida.
Allt trä målas avslutningsvis med lasyrolja.

KAKELPLATTA
HYLLPLAN
KNOPP
SARG
MÖBELVINKEL
TAPP
BEN
HYLLSKRUV

HÅLMARKERINGSSPETS 6 MM
BORR 6 MM

TRÄTAPP 6 MM
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