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Bygg ett
enkelt
och 
praktiskt 
cykelställ

Ett enkelt cykelställ spikar
du snabbt ihop av brädor i
ohyvlad furu. 
Det rymmer fem cyklar, men

självklart kan det byggas i val-
fri längd. Cykelstället blev bå-
de billigt och snyggt sedan vi
målat det med röd oljefärg.
Måtten är anpassade till full-
stora cyklar, med 28-tumshjul
och normalbreda däck, men
mindre hjul passar också in.

Det här behövs:
❑ 2 st långsargar, ohyvlad fu-
ru 50 x 125 mm, längd 2400
mm.
❑ 20 st tvärstag, ohyvlad furu
25 x 75 mm, längd 680 mm.
❑ 4 st hörnklossar, ohyvlad
furu 25 x 75 mm, längd 190
mm.
❑ Förzinkad spik 75 mm.
❑ Färg: 2 dl linolja och 2 dl
terpentin blandas med 6 msk

pulverfärg i engelskt rött.

Gör så här:
1. Såga till de två långsargar-
na som ska vara 2400 mm
långa vardera.
2. Lägg långsargarna bred-
vid varandra på marken. Såga
tilll två 680 mm långa tvärstag
och fäst i långsargarnas ena
ände. Innan spikarna slås i
helt kontrollerar man avstån-
det mellan tvärstagen så att
det passar normal bredd för
cykeldäck (40 mm).
3. Såga till ytterligare två
tvärstag och fäst dem 550 mm
in på långsargarna. Prova så
att detta mått passar med av-
ståndet mellan två cyklar in-
nan spikarna slås i helt.
4. Såga nu till resten av tvär-
stagen, totalt tjugo, samt fyra
190 mm långa hörnklossar.

5. Spika fast resten av tvär-
stagen på cykelställets översi-
da. Vänd upp och ner på stäl-
let och spika fast tvärstagen på
undersidan och placera dem
mitt för stagen på översidan.
Spika också fast hörnklossar-
na som ska sitta i ytterhörnens
underkanter längs med lång-
sargarna så att långsargarna
inte har direkt markkontakt.
6. Runda ytterkanterna med
en fil.
7. Måla cykelstället mörk-
rött.

Så här fint blir cykelstället när det är klart. Lätt som en plätt!
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