
HJÄLTERUMMET
Ett rum där allt är möjligt.

presenterar

2. Växthus
4. Duschenhet

5. Transportvagn

7. Vattenfördelare

3. Tvättborste

1. Grundplatta

6. Torkenhet

1  Regel, 6 cm x 10 cm x 700 cm (total längd)

2  Golvskiva*, 250 cm x 125 cm

3  Golvskiva*, 50 cm x 125 cm 
4   Regel, 6 cm x 10 cm, 534 cm (total längd)

5  Regel, 6 cm x 10 cm, 288 cm

6  Träkloss, 6 cm x 10 cm, 5 cm, 16 st.

7  Regel, 6 cm x 10 cm, 522 cm (total längd)
8   Dammduk, 600 cm x 370 cm (med extra längd)
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1. Grundplatta
Förberedelser

1  Ta fram reglarna till grundplattans fundament och kapa 
dem till rätt längd. Om du saknar tillräckligt långa reglar, kan du 
skarva till rätt längd.

2  3  Såga till de 18 mm tjocka plywoodskivorna i rätt storlek 
enligt ritningen. Skivorna ska skruvas fast på fundamentet som 
golv. 

4  5  6  7  Kapa övriga reglar  och träklossarna till rätt 
storlek.

8  Skaffa en dammduk i lämplig storlek. 

Montering

Bredden på grundplattan ska ha samma mått som bredden på 
växthuset.  Om du använder ett annat växthus än det i beskrivnin-
gen kan du anpassa måtten.  

1.Välj en plan och stadig yta för  ditt antispa. Lägg ut reglarna 
till fundamentet på marken i parallella linjer. Kontrollera att den 
totala bredden är samma som växthusets yttre mått. Reglarnas 
ovansida måste bilda en plan yta. Använd kilar och underlägg vid 
behov.

2. Skruva fast golvskivorna i reglarna så att de täcker hela ytan. 
Använd träskruv med försänkt huvud, 4 mm x 40 mm.

3. Mitt på grundplatttan skruvar du nu fast en ram med samma 
yttermått som växthuset. Kontrollera att hörnena är rätvinkliga 
så huset passar. Lägg sedan ut  träklossarna i två parallella 
rader, mitt på grundplattan, så att det invändiga avståndet mellan 
raderna är 75 cm. 

Skruva fast klossarna i grundplattan. 

4. Lägg på dammduken så att den även täcker ramen och tryck in 
duken i ramkanten. Fäst sedan dammduken i ramens överkant, så 
ramen blir vattentät.

5. Placera nu två reglar på  raderna med träklossar och skruva 
fast. Avståndet mellan reglarna ska stämma med transportvag-
nens bredd.
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Bygg ett antispa
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2. Växthus

3. Tvättborste

Träbitar naär av formplywood, 2 cm Det 
behövs två av alla delar.

1   Träbit, 
anpassa storleken till fönstret

2  Träbit, 11,4 cm x 20 cm

3   Träbit, 20 cm x 25 cm

4   Täckplatta, 20 cm x 15 cm

5   Borrmaskin

6    Trästav, 3 cm (anpassa längden till 
växthuset), 2 st per kvast 

7   Gängstång M10

8   Diskduk, 18 st., 3 färger
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Montera växthuset
enligt tillverkarens anvisningar
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Förberedelser

1  Såga till skivorna till samma mått som de omonterade 
takfönstren. Skivorna ska ersätta glasrutorna. Borra ett hål i varje 
skiva med diametern 7,5 cm. Hålen ska vara i linje med skenorna 
för transportvagnen. Borrhålen ska passa ihop med den borrmas-
kin som används och kan vid behov behöva justeras. 

2  Borra ett hål i träbiten (2) med 7,5 cm diameter. Även detta 
hål kan behöva justeras utifrån den borrmaskin du använder.

3  Såga ut de båda träbitarna (3).

4  Gör ett hål i täckplattan anpassat till den borrmaskin som 
ska användas. För att få en mall för hur stort hålet i täckplattan 
ska vara; lägg en ståltråd runt borrchucken och använd sedan 
ståltråden som mall på täckplattan för att få rätt diameter på 
hålet.  

5  När du testkör bormaskinen måste rätt varvtal vara inställt. 
Kör du för fort böjs skaftet av centrifugalkraften.  

Anslutningen och kontakten ska installeras av en elektriker.
Ledningarna måste dras utanför växthuset och installationen 
ska ske enligt alla gällande säkerhetsföreskrifter.

6  Gängstången till tvättborsten monteras med hjälp av två 
trästavar med utfrästa spår. Anpassa trästavarnas längd efter 
växthuset. Det är enklast när takfönstret är vågrätt och borrmas-
kinen monterad. Mät avståndet till skenorna för transportvagnen 
och dra av 5 cm. 

7  För att bestämma gängstångens längd tar du de uppmätta 
måttet för trästavarna och lägger till längden som stången sticker 
in i borrhållaren och i skenorna. 

8  Sortera tvättlapparna efter färg.

Montering

1. Skruva ihop huset som borrmaskinen ska monteras i. Förborra 
skruvhålen för träskruven med försänkt skalle, 4 mm x 40 mm.

2. Montera borrmaskinen så borrchucken kan rotera obehindrat. 
Tvättbostarna ska placeras i genomfartsriktningen lodrätt över 
transportvagnens skenor.

3. Se till att takfönstret är spärrat i vågrätt läge.

4. Tvättborstarna tillverkas av två trästavar och en gängstång som 
monteras ihop och skruvas fast. Om du inte har en gängstång med 
tillräcklig längd, kan du använda två kortare stänger (i den övre 
och nedre änden). 

5. Använd en fräsmaskin och fräs ut spår i trästavarna, enligt 
ritningen. 

6. Skruva ihop tvättborstarna så att det finns tillräckligt med 
gängad stång upptill och nedtill.

7. Sätt tvättlapparna i en rad på stängerna.

Montering

Växthuset monterar du enligt tillverkarens anvisningar. Montera 
inte de båda takfönstren där du planerar att ha tvättborstarna. 
Här ska glaset i fönstret bytas ut mot träskivor. Vänta också med 
dörrarna på gavlarna.
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4. Duschenhet
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Duschenhet 1

Monteringsritning Fastsättningsritning
2
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Förberedelser

1  2  3  Träbitarna i duschramen har samma mått för de 
tre duschenheterna. Ditt antispa blir roligare om du bygger flera 
duschenheter. Använd geringssåg för att anpassa träramen till det 
lutande taket på ditt växthus. 

4  Duschenhetens träram ska fogas ihop med pianogångjärn. 
Kapa pianogångjärnen i lämplig längd, exempelvis med en plåtsax. 

5  Ta fram två bevattningsslangar till duschenhet 1. Längderna 
kan anpassas senare.

6  7  Såga ut två träbitar som anpassas efter det slang-
munstycke du tänker använda. Borra hål för buntband på sidan. 
Förborra även skruvhål.

8  9  10  Med slangmunstycken, vattenspridare och träd-
gårdsdusch går det att ha mycket kul i ett antispa. Anslut dem 
med slangkopplingar och trädgårdsslang. 

Montering

1. Montera de två bevattningsslangarna parallellt på träramens 
insida. Kapa slangen i lagom längd och montera slangkopplingen. 
Fäst slangarna genom att borra hål i träramen och använd bunt-
band. Anslut slangkopplingen till  trädgårdsslangen och koppla 
ihop med vattenfördelaren.

2. Bygg en hållare till ditt slangmunstycke för duschenhet 2. 
Exemplet på ritningen passar olika munstycken och måtten kan 
anpassas.  Hållaren är nödvändig för att kunna rikta slangmunsty-
cket.

3. För vattenspridaren behövs bara hål för buntbanden. Det 
behövs ingen ytterligare fastsättning. 

4. Hållaren för duschmunstycket i duschenhet 3 är likadan som 
tidigare, men vrids inåt vid montering.

5. Monteringsprincipen för duschenhetens träram är enkel. Om 
takets lutning är exempelvis 45° ska du såga med en vinkel på 
22,5°. Anpassa vinkeln på samma sätt vid andra taklutningar. 
Fäst ramen på yttersidorna med pianogångjärn. Då kan träramen 
anpassas oberoende av vinkeln.
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Anpassa måtten efter 
slangmunstycket 

(se ritning).

1  Träbit*, 120 cm x 20 cm

2  Träbit*, 55 cm x 20 cm 

3   Träbit*, 180 cm x 20 cm 

4   Pianogångjärn, längd 20 cm

5   Bevattningsslag med hål, 7,5 m (kapa 
efter 
behov)

7   Träbit*, 20 cm x 10 cm

8   Slangmunstycke, 4 st.

9   Vattenspridare, 4 st.

10   Trädgårdsdusch, 2 st.

Extra: 
Slangkoppling, trädgårdsslang, buntband 
*Träbit = Formplywood, 18 mm.

Stöttning mot trädgårdshus

Duschenhet

Formplywood
med spår

Skruvförband



5. Rullvagn

1   Träbit*, 70 cm x 70 cm 

2  Träbit*, 4 cm x 60 cm

3   Vinkellist, längd 70 cm

4   Hjul, 16 cm Ø

5   Bygghink, 12 l, grus

6   Karbinhakar 

7  Träbit*, 7 cm x 7 cm

8   Träbit*, 5 cm x 10 cm

9   Skruv, 

10   Regel, 6 cm x 10 cm x 25 cm

11   Regel, 6 cm x 10 cm x 20 cm

12  Ögleskruv

13   Linskiva

14   Elvinsch

15   Regel,    
 6 cm x 10 cm x 50 cm

16   Lina, 2,5 mm Ø

17  Trädgårdsskor

18    Gängstång, 
M8 x 70 cm, mutter, 
brickor
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1   Träbit*, 2 cm x 15 cm

2  Skruv, 

3   Skruv, 

4   Lina, 2,5 mm Ø

Förberedelser

1  Såga till en platta i lämplig storlek för rullvagnen. Vagnens 
bredd och avståndet mellan skenorna måste stämma överens.

2  Förbered hjulaxeln genom att fräsa ett spår för gängstaven i 
träbit (2), med en bredd på 8 mm och ett djup på 4 mm.

3  På sidorna av rullvagnen behövs två vinkeljärn i 
aluminium. Kapa dem i en längd på 70 cm.

4  Hjulen som används får inte vara för stora  så att trullvagnen 
blir högre än skenorna. 

5  Fyll bygghinken med grus. Den ska användas som motvikt när 
rullvagnen dras framåt.

6  7  8  9  Förbered träbitarna, karbinhakarna och 
gängade skruvar för upphängningen av bygghinken. 

10  11  Använd reglar till de båda stolparna. Se till att de sitter 
ordentligt fast i grundplattan.  

12  Montera ögleskruvarna i det bärkraftiga innertaket. 

13  Montera linskivorna till vajerdragningen för motvikten. 

14  15  Användning av en elvinsch kräver en mycket stabil 
montering och fastsättning i grundplattan. 

16  Välj en vajer som har en diameter på min. 2,5 mm.

Montering

1. Börja med att såga ut fyra spår för hjulen i träplattan (2). 
Montera sedan ihop hjulaxeln, med de utfrästa trästavarna runt 
gängstången och skruva fast axeln i plattans undersida.

Sätt fast hjulen på gängstängerna och skruva fast dem med 
mutter och bricka. Hjulen måste kunna rotera fritt.

2. Montera ett vinkeljärn i aluminium på båda sidorna.

3. Montera ihop upphängningen med karbinhakarna. 
 Sätt ihop träbitarna med träskruv med nedsänkt huvud 4 mm x 
40 mm.

4. Skruva även fast linskivorna för vajerdragningen.  

5. Konstruktionsritningen visar hur de enskilda delarna är 
anslutna till varandra.

6. För att rullvagnen ska stanna i slutet av torkenheten. behövs en 
lägesbrytare. Spaken är ansluten till frånkopplingen av elvinschen 
via vajern.
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6.Torkenhet 1  Träbit*, 20 cm x 220 cm

2  Träbit*, 20 cm x 200 cm 

3   Träbit*, 20 cm x 220 cm 

4  Träbit*, 20 cm x 180 cm

5  Träbit*, 20 cm x 140 cm 

6   Träbit*, 20 cm x 180 cm

7  Grundplatta*, 30 cm x 30 cm

8  Grundplatta*, 15 cm x 15 cm 

9  Batteridriven lövblås

10  Reglagevajer

11  Träbit*, 5 cm x 20 cm 

12  Träbit*,  10 cm x 6 cm

13  Träbit*, 5 cm x 6 cm

14  Träbit*, 10 cm x 5 cm

15  Vinkeljärn, längd 10 cm

16  Rundstång, 5 mm Ø 

17  Dragfjäder 
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Förberedelser

1  Torkenheten består av en ihålig träram. Såga till benen enligt 
ritningen, två av varje.

2  Såga även till delarna till den tvärgående överliggaren.

3  Torkenheten behöver en grundplatta på båda sidorna så 
att den står stadigt.

4  De små träplattorna behövs för att ansluta träramens ben 
med överliggaren. Vid varje skarv krävs två träplattor.  

5  Lövblåsarna är batteridrivna och ska ha en rund anslutning 
för blåsröret.  

6  Lövblåsarna kopplas till och från med reglagevajern som 
ska anslutas till brytaren. Här krävs en individuell lösning som 
är anpassad till lövblåsarna. Observera att alla förändringar på 
maskinen kan orsaka bristande eller förlorad funktion. 

7  till 13  Delarna används för att bygga styrningen av fläkten.   

Montering

1. Borra lufthål på benens innerväggar. Det är lämpligt att borra 
hål med en diameter på 10 mm och med 5 cm mellanrum. 

Gör en rund öppning längst ner på benens yttervägg för att sticka 
in lövblåsen. Förborra grundplattan så den kan skruvas ihop med 
träramens ben. Använd helst skruvar i rostfritt stål. Skruva nu fast 
de fyra väggarna på respektive ben med träskruv med nedsänkt 
huvud, 4 mm x 40 mm.Använd helst skruvar i rostfritt stål. Skruva 
fast 
väggarna med träskruv med nedsänkt huvud, 4 mm x 40 mm.

2. Montera överliggaren på samma sätt.

3. till 4. Montera nu ihop benen med överliggaren genom att an-
vända de små träplattorna (8). Skruva fast plattorna på insidorna 
av benen. Passa sedan in överliggaren och skruva fast.

5. Sätt in lövblåsen i borrhålen. Genom att använda en rörkrök 
kan blåsen riktas uppåt och därmed bli mer stabil. 

6. Montera två kontakter för att styra torkenheten. De ska monte-
ras i skenorna på båda sidor vid torkenheten. Rullvagnen trycker 
spaken uppåt och aktiverar lövblåsarna via reglagevajern. Regla-
gevajern är fäst i skenorna och fungerar genom drag. Lövblåsarna 
startas genom att spaken trycks uppåt.

1

4

2

5

3

* Träbit = Formplywood, 18 mm.

10

14

15

12

11

13

Torkenheten 
frånkopplas

17

6

Torkenheten
tillkopplas

16

140 cm

20
0 

cm



7. Vattenfördelare

1  Murarhink, 90 Liter 

2  Slang,

3   Tvåvägsventil 

4   Tvåvägsfördelare  

5   Bevattningsventil 

6  Slang, 1/2 tum
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Installationsexempel

Vattenuppsugning

Förberedelser

1  Använd en murarhink som hus för fördelaren. Fördelen är 
att vattenläckage inte orsakar några problem och att storleken 
gör det möjligt att ansluta alla till- och frånledningar. För att 
murarhinken ska stå stadigt kan den fyllas med vatten. Se till att 
det finns ett vattenutsug. Du kan ansluta en vattenpump.

2  Dra en ledning för vattenförsörjning. Kallvatten gör dig 
starkare men varmvatten är mycket roligare.

3  och 4  Fördelningen till duschenheterna kan konstrueras 
med tvåvägsventiler eller tvåvägsfördelare.

5  Med en bevattningsstyrning kan du automatisera vattenför-
delningen. Genom att öppna eller stänga olika ventiler kan du 
styra bestämda duschenheter. Anpassa styrningen efter dina egna 
önskemål med hjälp av det utbud som finns på marknaden.   

6  Slangledningarna går till de enskilda duschenheterna. 
Kontrollera att slangarna inte är klämda eller böjda. Flera 
slangar som går till enheterna kan fästas i samma buntband.   



VerktygMaterial

  Tvåvägsventil  
  Tvåvägsfördelare
  Bygghink
  Regnslang
  Bevattningsstyrning (tillval)
  Borrmaskin
  Slangmunstycke
  Trädgårdsdusch
  Trädgårdsslang
  Trädgårdsskor
  Växthus
  Gängstång
  Vattenpump
  Buntband
  Regel
  Karbinhakar
  Pianogångjärn
  Batteridriven lövblås
  Murarhink
  Ögleskruv
  Hjul
  Skruv
  Lina
  Elvinsch
  Formplywoodskiva
  Plywoodskiva, 18 mm
  Dammduk
  Linskiva
  Vattenspridare
  Vinkellist
  Dragfjäder

  Skruvdragare  
 Måttband
  Vinkeljärn
  Blyertspenna
  Borrmaskin
  Kniv
  Fil
 Handcirkelsåg
  Hålsåg
  U-ringnyckel
  Metallsåg
  Överfräsmaskin
  Sticksåg
  Häftpistol
  Vattenpass
  Tumstock

Du behöver även

  Reglagevajer
  Tvättlappar i olika färger

Material och verktyg
Bygg ett antispa


