Trolla fram en
sängplats åt gästen
Bor du trångt
men vill ändå
ha plats för dina gäster?
Då kan ett sängskåp vara
lösningen. Vi placerade vårt
sängskåp i arbetsrummet
och lät samtidigt sängskåpet
fungera som en bokhylla.
Sängen står infälld i bokhyllan på långsidekant och fälls
lätt ner när den ska användas. Runt själva sängen plaAv Leif Qvist
cerar vi böcker. Där sängen
är infälld tapetserar vi bokhyllan med en bokmönstrad tapet!
Ett lätt flyttbart arbetsbord placeras framför sängen. Det kan
utnyttjas när inga gäster är på besök, och snabbt flyttas undan
när sängen ska tas fram och bäddas.

gästrum

FÖRBEREDELSER
En sängbotten helst 80 x 195
cm, och maxtjocklek 30 cm.
Tapet alt. tyg som täcker
sängens undersida.
2 st vinkeljärn
40 x 40 x 20 mm som fäster
bokhyllan i väggen.
4 st hörnklossar
45 x 45 x 45 mm som
”sängben”.
1 st vridbar låskloss
100 x 20 x 12 mm inklusive
skruv och bricka.
Hyllplan vit laminat 18 mm,
bredd 30 cm (samma som
sängtjockleken), 2 st längd
220 cm, 3 st 120 cm och
7 st 30 cm.
36 st självborrande
krysskruv, längd 35 mm.
Lim, spackel och vit färg.
Vattenpass, måttband,
penna, snickarvinkel, borr,
skruvdragare, såg,
häftpistol, slippapper.
En långhelg.
Sängbotten ca 2 000 kr
Hyllskivor, tyg mm,
ca 1 500 kr.
Sängens uppfällda
undersida förses med
”bokhyllemönster” för att
smälta in med hyllans
böcker.

74

A. Sängväggskåpet utformas som
en bokhylla med höjd ca 120 cm
och bredd 220 cm. Exakta mått får
anpassas efter sängen. Bokhyllan
skruvlimmas ihop av vitlaminerad
spånskiva som finns att köpa i byggvaruhandeln i olika bredder och
längder. Skruvarna kan försänkas,
spacklas över, slipas och duttas över
med vit färg. Alternativt kan du välja
furulimfogskivor med då tillkommer
målning. Urjackning i hyllans nedre
bakkant får göras för att passa in
mot väggens golvsockel.
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2. I utfällt sängläge skyddas tapeten mot golvet
med hörnklossar 45 x 45 x 45 mm som skruvlimmas
fast. På så vis blir sänghöjden 34,5 cm. Kanske lite
lågt men vi undviker utfällbara högre ben till
förmån för en enklare konstruktion.

1. Sängens undersida täcks över med en
bokyllemönstrad tapet. Kraftig kvalitet kan
fästas med häftpistol. Tunnare papperskvalitet behöver kanske limmas upp på en tunn
masonitskiva först.

3. Bokhyllan fästs i väggen med två
vinkeljärn 40 x 40 x 20 mm. Den skruvas
fast på undersidan av den längsgående
hylldelen först och sedan i väggen.

4. För att få sängen att stå
rak i uppfällt läge gör du en
liten vridbar låskloss mitt på
hyllans underkant. En bricka
på klossens baksida behövs.
Dra åt klossen hårt så att
inget barn kan öppna den.

5. Nu är hyllan
färdig med sängen
inpassad!

6. Hyllan fylls med
böcker, och sängens
bokhyllemönstrade
undersida döljer sängen
ytterligare. Ett nätt och
lättflyttbart arbetsbord passar framför
bokhyllan.
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