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Deler 
A. 4 stk. Ben

B. 1 stk. Bunn

C. 1 stk. Smal bue

D. 1 stk. Vid bue

E. 2 stk  Langsider med håndtak

F. 1 stk. Lokk

G. 4 stk. Låsepinner
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Skruer

3,5x35 mm 18 stk.

3,4x16 mm 20 stk.

4x60 mm 6 stk.


Utstyr 
Trelim

Tvinger

Drill

Pussepapir K-80 og K-120

Stiftemaskin for klede

1. Lim og skru fast 4 stk. ben (A) bruk lim og 4x60 skruer.

2. Sett på buene og sidene (D,C,E) klem fast med tvinger, bruk lim og skruer, 5 skruer 3,5x16 per skjøteplate (H)

3. Borr 3 mm hull fra siden slik at låsepinnene (G) treffer pluggen fra lokket.

4. Puss over alle skjøter og kanter for en glatt og fin finish.
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1. Legg gråpapir i bunnen og press mot kanten så det står opp 
langs innsiden av kisten.

2. Legg treullen på papiret i bunnen av kisten, dra treullen litt fra 
hverandre så den blir luftig og lettere å spre utover.

3. Legg i kiste-kledet (bunn med sider) med bunnen ned og 
sømmen (i sidestykket) i midten av den minste buen (fotenden). 
Vrangen av kledet skal vendes ut mot veggen på kisten. 
Sidestykket er brettet   og sydd   ca 21/18cm fra kanten. Denne 
«bretten»  festes med stifter eller små spiker m/stort flatt hode, ca 
3 cm fra kanten oppe på innsiden av kisten. Begynn med å stifte 
fast kledet ved sømmen i fotenden til midten av den lille buen på 
kisten. Hold i motsatt ende av kledet (hodeenden) og sikt så du 
finner midten. Fest det til midten av den store buen. Kledet er litt 
større rundt kanten enn innsiden av kiste-kanten, så det vil bølge 
seg litt. Bølgene bør være i buene. Prøv å få litt rikt med stoff 
mellom stiftene i buene så det blir stramt langs sidene. Stiftene 
trenger ikke settes tett i tett.

4. Kantstykket som henger løst inni kisten vrenges over på utsiden 
av kistekanten ved åpen kiste.

5. Re opp med dyne og pute.
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