Undvik kaos med en
skofackbänk
Tio till femton par
skor per person kan
leda till en hel del oreda i en
familj på låt säga fyra personer. Är hallen dessutom
trång gäller det att tänka
kreativt. En sittplats behövs
alltid - varför inte förena
den med skoförvaring? Vår
hallbänk rymmer 24 par
skor under sittlocket!

hall

Av Leif Qvist

FÖRBEREDELSER
Limfogskivor ca 18 mm
tjocka. 4 st 40 x 120 cm,
2 st 40 x 45 cm,
2 st trälister 12 x 22 mm,
längd 120 cm.
Armeringsnät med
10 x 10 cm rutor totalmått
40 x 120 cm.
Tyg och ca 30 mm tjock
skumplast till sittdyna
40 x 120 cm.
20 cm kardborrband.
Färg, trälim och 26 st
självborrande träskruv
längd 40 mm.
Måttband, penna, snickarvinkel, såg, bågfil,
slippapper, borr,
skruvmejsel.
2 dagar.
Ca 1 000 kr.

A. En skofackförvaring i canvastyg för garderobens insida var tidigare ett vanligt
förvaringsknep. Vilken innovation: Den outnyttjade ytan
kunde plötsligt rymma många
par skor handskar och annat!
Nu verkar de ha utgått ur
butikernas sortiment.
Många tillverkare av garderober och skåp har i dag i
stället tillval av snedställda
hyllor i plåt eller
metalltråd för skoförvaring.
Det är överskådligt och bra
men tar stor plats från övrig
klädförvaring i en normalstor
hall. Vi föreslår istället en
kombinationsmöbel för hallen. Den fungerar som sittbänk, och under bänklocket
finns skoförvaring på utrymmessnål högkant. En 120 cm
lång bänk, 40 cm djup och 45
cm hög har 48 ståltrådsfack
för skor.

Gör en måttförteckning och
be att få limfogbitarna tillkapade av fackhandlaren.
Det spar mycket tid.
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2.Limskruva ihop
lådan och bärlisterna
för gallret.

1. Såga till alla limfogbitar
och jacka ur för fingergrepp
i frontsidans överkant.

4. Passa in och skruva fast
gång järnen i locket och lådbakkantens översida.
3. Bågfila av armeringsnätgallret så att det
passar in i lådan löst liggande på bärlisterna.

5. Måla lådans insida, även gallerrutorna.
Vi valde vit färg. Utsidan målas i kulör som
passar din hall.
6. Medan färgen torkar kan du passa på att sy sittdynan.
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