
Ingredienser:  
Brädor*  
Reglar till stommen  
Skruvar i två storlekar 
- cirka 60 st långa  
- cirka 140 st korta  
Lådhjul** 
Markduk 
Målarfärg  
Lecakulor 
Jord 
Klätterväxt  
  

Recept blomlåda på hjul

* Till lådan har vi använt två dimensioner trä, panelbrädor och läkt.  
Stommen och spaljén av läkt och själva lådan av panelen. 

**varav minst två hjul måste ha broms. Om lådan överstiger 90 cm i längd behöver du  
lägga till ca 2 st stödjul på mitten för varje extra meter.

Så här gör du:  
Innan du sätter igång är det bra att lägga upp alla delarna och kontrollera  
att du sågat till rätt mått och att inget saknas. 

• Börja med att montera ihop gavlarna.  
Skruva fast 4 st gavelpanelbitar på två av hörnpinnarna.  

• Upprepa samma procedur för lådans andra sida. 
• Skruva därefter ihop långsidorna till ramen med tre av reglarna, som en mindre stege. 
• Fäst en långside-bräda centrerat på varje sida av ramen. 
• Skruva ihop gavlarna med ramen och skruva på resten av panelbrädorna på långsidorna nerifrån och upp. Fäst sedan en 

mittenregel på insidan för att hålla ihop brädorna på långsidan. 
• Skruva fast de sista bottenreglarna i nederkant av gavlarna, där ska botten fästas/vila 
• Placera ut bottenbrädorna med jämna mellanrum och skruva fast dem i ramen. Gliporna är till för vattenavrinning. 
• Vänd lådan upp-och ner och skruva fast hjulen, ett i varje hörn och två på mitten så att lådan inte ser ut som en banan när 

jorden kommer på plats. 
• Beroende på hur stora hjulen är kan man behöva förstärka undersidan med infästningsbitar av spillträ. 
• Till spaljén använde vi läktbrädor. Tre stolpar och tio spjälor. 
• Placera ut de kortare lodräta stolparna med c:a 122 cm mellanrum och den längre centrerat i mitten. 
• Skruva fast de vågräta spjälorna med c:a 11 cm mellanrum, en skruv i varje stolpe, tänk på att inte skruva för när kanten så att 

träet spricker.  
• Montera spaljén i bakstycket av lådan, den långa stolpen ska vila mot bottenramen.  

Kontrollera att den blir rät med vattenpasset. 
• Måla ett sista lager färg för att ”måla ihop” lådan med spaljén och täcka skruvskallarna. Låt torka. 
• Därefter är det dags att häfta fast markduken på insidan, strax över den tänkta jordnivån. 

För dräneringens skull samt för att hålla nere vikten och göra lådan lite lättare att flytta fyllde vi på med 30-40% lecakulor i 
botten. Häll därefter på bra yrkesjord och plantera din favoritklätterväxt. Klart!

Verktyg du behöver:  
Skruvdragare  
Måttstock  
Vattenpass  
Såg  
Penna  
Häftpistol  
Pensel  

Tips på vägen! 
Förborra så mycket som möjligt,  
särskilt i ytterkant och i de mindre 
dimensionerna så minimerar du risken 
att träet spricker. Grundmåla gärna 
spaljébrädorna och stryk med första 
lagret färg innan montering för att 
minimera ”pillmålandet”. 


