
Det kan vara bra med grindar på infarten till gården. Både för att hålla inne djur och för att hålla
ute djur och folk. Samt utseendemässigt. Kan vara en del av en allmän uppfräschning av gården.
Både djurskyddsinspektörer och banker bildar sig hälften av uppfattningen om gården och dess
ägare redan på uppfarten till gården.

Material:
Virket kan vara sådant man råkar ha liggande. I detta fallet används virke från en gammal hötork, 2x3
tum, som får bilda basen. Till det är det stående smalare brädor, 22x70 mm.

Höjden på grinden, på bilderna nedan, är 1 meter, med fem liggande reglar, då blir det 16 cm mellan varje.

Gör så här:
• Börja med att lägga ut de liggande reglarna på backen och slå på de stående brädorna. Den i

mitten är 11 cm högre än de övriga stående.

• Var noga med att grinden blir vinkelrät! Diagonalerna på båda hållen skall vara exakt lika långa.
Mät noga. Man kan ta vilka avstånd man vill, antingen hela grinden, eller någon meter upptill och
nedtill. Diagonalerna skall vara exakt lika långa, då vet man att det är vinkelrätt.
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• När man vet att grinden är vinkelrät, så är det dags att slå dit diagonala brädor. Då fixerar man
grinden. Den diagonala brädan som sitter närmast gångjärnen ska alltid gå från nedre gångjärnet
och snett uppåt. Då trycks tyngden mot gångjärnet, och grinden håller sig rak.

• Slå sedan på brädor på andra sidan för att få en lådkonstruktion, så håller det hela sig stabilare,
och blir inte så fladdrigt. Det räcker att sätta diagonalerna på ena sidan, för att spara lite vikt.

• Lägg en något tunnare bräda ovanpå, kanske 18 mm, så blir det lätt att böja. Det skyddar ändträet
på de stående brädorna och ger ett elegant intryck.
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Det färdiga resultatet

På bilden är grindhålet 5 meter. Det är lätt att grindarna blir sneda om man tar dom så långa, så då kan
man göra två stycken som möts i mitten. Ytbehandling återstår.

Förslag på ytbehandling:
• Falu rödfärg. Snyggt, billigt och enkelt.
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• Tjära, kanske med en aning svart pigment.
• Vitmålat för lite mer påkostat utseende.

Källa:
Denna artikel bygger på text och bilder av "Existens?" på forumet. Texten och bilderna publiceras här med
hans medgivande. Du kan läsa originalversionen här.
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