
3. Fondvägg

4. Doftaggregat 1. Stomme

2. Löptrumma

1. Stomme 1    Stomdel (plywood, 18 mm) 
158 cm x 92,5 cm

2  Regel, 6 cm x 10 cm x 316 cm

3   Regel, 6 cm x 10 cm x 82,5 cm

4   Regel, 6 cm x 10 cm x 120 cm

5   Rulle, Ø 160 mm x 50 mm bred 

6   Gängstång M10 x 130 cm
 med muttrar och underläggsbrickor
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Förbered materialet

1   Förbered delarna till stommen efter ritningen här intill. Hal-
vcirkeln ritar du med en penna fäst i ett snöre, där andra ändan 
sitter fast i en platta på golvet. Såga sedan ut halvcirkeln med en 
sticksåg. Märk även upp och såga ut spåren för reglarna. 

Borra till sist de båda hålen för gängstängerna. 

Denna stomdel kan nu användas till elva likadana delar. 

2  till 4   Kapa reglarna till rätt längd.

5   Ta fram rullarna (12 stycken)

6   Kapa gängstängerna till rätt längd och förbered med två 
muttrar och brickor på varje stång. 129

Bygg en löpsimulator

HJÄLTERUMMET
Ett rum där allt är möjligt.

presenterar



6

1

2

3

1

2

3

5

6

5

4

4

4

7

Montering

1.Lägg ut reglarna (2) på golvet.  

2. Skruva fast stomdelarna på reglarna. Fäst först två stomdelarna på en sida om regeln. Skruva sedan fast en 
regel (3) på respektive stomdel, 6 cm från kanten i rät vinkel uppåt och montera ytterligare två stomdelar mitt 
emot de första två.  Använd exempelvis träskruv med försänkt huvud, 4 mm x 40 mm. 

3. Placera de tre färdiga stomenheterna bredvid varandra. Det yttre avståndet är 120 cm. 

4. Montera ihop stomenheterna med två reglar (4) på varje sida. Justera avståndet mellan enheterna så det blir 
lika. Skruva fast reglarna med exempelvis träskruv 6 mm x 90 mm. Förborra skruvhålen. 

5. Nu kan rullarna sättas in, fyra på varje enhet. För in gängstången i de övre axelhålen, sätt in rullen och skjut 
sedan ut gängstången genom det andra hålet. Göra på samma sätt i mitten och i slutet.  

6. Sätt en bricka i ändarna på gängstången och skriva på en mutter. 

7.Montera sedan de båda nedre gängstängerna och rullarna på samma sätt. 



Laskning

Limma med 
trälim 

Skruva ihop

20 cm

2. Löptrumman
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1   Cirkelbitar (plywood 1,8 cm)
 råformat 1a): 125 cm x 250 cm
 råformat 1b): 40 cm x 140 cm

2    Plywood, 6 mm x 116 cm x 753 cm 
(total längd)

  Obs! Den totala längden består av dalla 
golvdelarna.

3   Konstgräs, 116 cm x 753 cm

1

Beräkna löptrumman innerarea:
A = π x d

Exempel: 3,14159 x 240 cm = 753,99 cm
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Förbered materialet

1  Skär till bitar av 1,8 cm plywood. Varje cirkel sågas ut  i 
fyra delar enligt beskrivningen här intill. Det gör att du kan köpa 
träskivor i standardstorlekar. 

2  Såga de 6 mm tjocka plywoodskivorna till rätt bredd. De 
används som golv i löptrumman

3  Använd helst konstgräs för att få rätt känsla av skog. 
Gräsmattan ska vara 116 cm bred. Skär till den till rätt storlek. 
Konstgräs finns som metervara.

Montering

De fyra cirkeldelarna fogas samman till en cirkel med laskning, 
för att göra den stabil. Tre färdiga cirklar sammanfogas sedan till 
en cirkel. Totalt gör du tre sammanfogade cirklar. 

1. Rita två cirklar på golvet med snöre och penna. Cirklarna 
motsvarar löptrummans yttre och inre diameter.

2. Placera träbitarna parallellt över den ritade cirkeln. Träbitarna 
överlappar varandra och täcker cirkeln. Rita nu på samma sätt de 
båda cirklarna på träet med snöret och pennan.

3. Nu kan du rita laskningen på de överlappande delarna av 
träbitarna. Såga ut dem med rundade hörn så slipper du borra hål 
för att vända sågbladet.

4. För att de båda träbitarna ska passa ihop vid laskningen måste 
de fogas samman med en skruvtving eller skruvas ihop provisoris-
kt innan de sågas ut. Sedan kan du enkelt lyfta cirkeln från golvet 
och såga med en sticksåg. När den första cirkeln har sågats ut 
kan du använda den som mall för de andra delarna. 

5. Lägg ihop den första cirkeln så att delarna passar. Pensla på 
trälim på ytan och lägg sedan den andra cirkeln på den första. 
Placera den andra cirkeln med förskjutning, så fogarna inte är på 
samma ställe. På så sätt blir cirkeln stabilare. Limma sedan på 
den tredje cirkeln med förskjutning. Skruva för säkerhets skull 
ihop cirklarna. 

6. Nu har du tre färdiga sammanfogade cirklar. Placera dem i 
stommen så de vilar på rullarna. Fäst bottenplattan på den inre 
cirkeln, helst med en spikpistol. Träet kan böjas så mycket att det 
formar sig efter rundningen. Spika sedan fast resten av botten-
plattorna utom den sista.  Mät till den sista plattan, kapa den till 
rätt längd och spika fast.  

7. Häfta fast konstgräset sömlöst. Det får inte bildas kanter som 
man kan snubbla på. 

Ytterdiameter Ø = 276 cm
Innerdiameter Ø = 240 cm

1a



3. Fondvägg
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Förbered materialet

1   Skaffa ett fyrkantsrör (aluminium), 4 cm x 4 cm x 200 cm.

2   Såga ut två kantbitar ur 1,8 cm plywood i den angivna formen. 

3   Såga även ut täcklisten ur 1,8 cm plywood.

4   Såga ut fyra vinkelbitar enligt angivna mått. De används som 
stag på sidorna.

5   Fäst ställningen på väggen med två fästvinklar. Skruva fast 
vinklarna i väggen, använd plugg om så behövs.

6   Du kan använda en fototapet som bildmotiv och fästa den 
på rullgardinen. Fototapeter består normalt av flera delar och i så 
fall måste du först limma ihop dem. 

Montering

1. Såga till de båda träbitarna till rätt mått med sticksågen. Såga 
först till en bit och använd den som mall för de andra bitarna. 
Då blir alla delar exakt likadana. När du sågat klart borrar du 
fästhålen enligt ritningen med Ø 6 mm. Eftersom de båda delarna 
skruvas på fyrkantsrörens hörn får inte hålen vara på samma 
höjd.

2. Rita borrhålen på de båda fyrkantsrören och borra med Ø 6 
mm. Skruva fast de båda sidbitarna på mitten av fyrkantsrö-
rens ändar. Använd helst gängade skruvar 6 mm x 90 mm med 
passande brickor och muttrar. Skruva sedan fast två vinkelbitar 
på varje fyrkantsrör. Sid- och vinkelbitarna måste vara i höjd med 
fyrkantsrörets övre kant.

3. Skruva nu fast täcklisten. Använd träskruvar 4 mm x 40 mm. 
Skruva fast uppifrån genom täcklisten i sid- och vinkelbitarna. 
Rita skruvarnas lägen på listen så att du träffar i mitten av 
bitarna.

4. För att konstruktionen ska stå stadigt måste den skruvas fast 
i väggen. Fäst två vinklar upptill på listen. När du ställt in höjden 
exakt och monterat rullgardinerna kan vinklarna skruvas fast i 
väggen. 

5. Rätt höjd får du när du placerar två justerbara filmduksstativ på 
fyrkantsrören.

6. Fäst en tyngd i underkanten på den limmande fototapeten. 
Placera en metallstång som är lika bred som tapeten på baksidan, 
vik om tapeten och fäst med tejp. Rulla sedan ut rullgardinen lika 
långt som tapeten och lägg tapeten kant i kant. Fäst bara upptill. 
Använd tejp som fäster bra på rullgardinen. Tapeten ska vara lös 
nedtill. Då bildas inga veck när den rullas upp. Om du inte alltid 
vill springa med samma bakgrund kan du tillverka två eller tre 
rullgardiner. 

Skruva nu fast hållarna för rullgardinen underifrån på listen och 
sätt in rullgardinen. Du kan totalt montera tre rullgardiner på den 
här konstruktionen för mer variation. Du har då snabbt tillgång till 
dina favoritmotiv.
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Montering på

TejpFäst 
fyrkantsröret i 
filmduksstativ
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1   Fyrkantsrör, 4 cm x 4 cm x 200 cm

2   Sidbit, 1,8 cm x 40 cm x 30 cm

3   Täcklist, 1,8 cm x 40 cm x 300 cm

4   Vinkelbit, 1,8 cm x 30 cm x 25 cm

5   Fästvinkel, 9 cm x 9 cm x 6 cm

6   Rullgardin, 296 cm x 300 cm
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4. Doftaggregat
Du behöver vara lite kreativ för att bygga ett doftaggregat. Här 
är några föremål du kan använda: bordsfläkt, transparent rör och 
ungsgaller/grillgaller. Hur du bygger beror på vilka delar du har. 
Doften beror på fyllningen. 

Bordsfläkt

Transparent rör och
dofttillsatser efter

smak och tycke Ugnsgaller



VerktygMaterial

  Träskruv, sexkant  
  Fototapet
  Gängad skruv
  Gängstång
  Trälim
  Regel
  Konstgräs
  Mutter
  Rulle
  Skruv
  Plywoodskiva, 18 mm
  Plywoodskiva, 6 mm
  Bricka
  Fästvinkel

Du behöver även

  Filmduksstativ
  Ugnsgaller
  Rullgardin 296 x 300 cm
  Bordsfläkt
  Transparent rör

  Skruvdragare  
  Kniv
  Spikpistol med klämmor
  Fil
  Handcirkelsåg
  Kompressor
  U-ringnyckel
  Pensel
  Sticksåg
  Vinkelslip
 Tumstock

Material och verktyg
Bygg en Löparsimulatorn


