
 

Havebænken Egil  

– samlevejledning til 140, 184 og 243 cm 

 
 
Egil er lavet i høvlede egeplanker 30x64 mm 

Alle huller er forboret. 
 
Egill 140  
Planker: 2 stk 140 cm (vanger), 19 stk 38 cm (sæde)  
4 stk 40 cm (ben), 2 stk 38 cm (fødder) 
Bræddebolte 4 stk 8x70mm, skilt  
Skruer: 42 stk 4,2x56mm, 8 stk 4,5 x 60 mm  
 
Egill 184 (tre ben) 
Planker: 2 stk 184 cm (vanger), 25 stk 38 cm (sæde)  
6 stk 40 cm (ben), 3 stk 38 cm (fødder) 
Bræddebolte 6 stk 8x70mm, skilt 
Skruer: 56 stk 4,2x56mm, 12 stk 4,5 x 60 mm  
 
Egill 243 (tre ben) 
2 stk 243 (vanger), 32 stk 38 cm (sæde)  
6 stk 40 cm (ben), 3 stk 38 cm (fødder) 
Bræddebolte 6 stk 8x70mm, skilt 
Skruer: 70 stk 4,2x56mm, 12 stk 4,5 x 60 mm  
 
Påkrævet værktøj: 
Skruemaskine, tommestok, vinkel, blyant,  
svensknøgle, slibemaskine 
 
Samling 
- Fødderne (38 cm 4 huller) skrues fast på benene (40 cm) 
Benene placeres 6 cm inde på fødderne ved stregen.  
Brug skruer 4,5x60mm. OBS: det er vigtigt at de små huller  
i toppen af benene vender til samme side. 
 
- Vangerne monteres uden på benene med bræddeboltene og spændes let.  
OBS: Benene vendes så de små huller vender ind mod midten af bænken.  
 
- Én sædeplanke (38 cm - to huller) monteres i hver ende så siden flugter med  
benet og enden stikker 3 cm ud over vangen. Brug skrue 4,2x56 mm. 
 
- Resten af sædeplankerne monteres på vangerne. Én sædeplanke og ét mellemrum  
Skal fylde 7,4 cm.   
 
- Benene sættes i lod og der skrues 4,2x56mm skruer i de små huller øverst i benene.    
- Bræddeboltene spændes til – ikke for lidt og ikke for meget. 
- Bænken pudses og gives evt. træolie. 
- Skiltet monteres  
 
Tillykke med din nye havebænk. 
 
Obs: skruerne er A4 og der for ”bløde” – der skal være moment på skruemaskinen. 
 


