
Monteringsanvisning bänkar med tvärbräda och kilar:
Den här anvisningen finns på www.woodart.se/Others/caretaking/

- Börja med att lägga sittbrädan upp och ner på ett mjukt underlag.  

Kort beskrivning: alla siffror/bokstäver skall ligga mot varandra. Står det "upp" så är det lika med 
"ner" eftersom bänken ligger upp och ner.

Längre beskrivning:
Eftersom alla bänkar är handgjorda så är också
delarna matchade mot varandra för det blir alltid
små skillnader när man gör saker för hand och då
passar det ihop bäst på ett viss sätt
På alla delar finns det bokstäver och / eller siffror 
(I, II,... V, H, A, B, ..., 1, 2, 3, ...) som skall matchas
mot varandra. Till höger ser du märkningen på 2
ben som skall passas ihop.

- Placera ut benen (lägg dom ner) och tvärbrädan och
se till att markeringar matchar, dvs I mot I, II mot II,
H mot H  osv.  Nu bör du ha ett ben till vänster och
ett till höger samt tvärbrädan mellan dessa. Se till att
tvärbrädan ligger åt rätt håll.



På bilden till höger ser du att det är tvärbrädans vänstra sida (V)
och att den skall vändas så att "upp" ligger nedåt.

- Ställ benen upp, ganska långt ut på bänken och sätt i tvärbrädan i
benen. 
För samman benen samtidigt som du passar in dom i tapparna i
sittbrädan. (bild till höger)

Notera att styrkan och sammanhållningen sker helt och hållet i
benen/tvärbrädan och att sittbrädan i princip ligger lös ovanpå.
Tapparna mellan sittbräda och ben är bara till för att den inte skall
glida av och så att man kan lyfta bänken i sittbrädan. Det är alltså
normalt att sittbrädan inte sitter benhårt fast i underredet - allt skall
kunna röra sig.

- Slutligen sätter du i kilarna nerifrån (dvs uppifrån om bänken
stått rättvänd). Du måste komma ihåg märkningen på benen för
det syns inte när dom är ihopsatta och kilarna är den känsligaste
delen för passformen. Även här måste märkningen passa dvs en
kil märkt "V" (vänster) skall matchas mot ett ben märkt "V".
Märkningen på kilen skall vara in mot benen så det inte syns.

- Vänd bänken rätt och knacka ner kilarna lite grann. Det räcker
i princip att trycka hårt med handkraft men man kan knacka
med något också men slå inte hårt. Kilen skall sitta så det är
ungefär lika mycket av den som sticker ut under och över
tvärbrädans tapp men utan att man tar i för mycket.
Efter ett tag, när bänken anpassat sig till luften i lägenheten, kan
man behöva trycka ner dom lite igen.
Ifall bänken "vinglar" i sidled så behöver kilarna slås i bättre.


