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Modulben
Det finns många olika lösningar för att få ben
på moduler, från IKEA-hyllor till kapade alu-
miniumprofiler. Vad som blir bäst, beror mest
på byggaren och modulen. I det här doku-
mentet visas hur man gör ben av vanlig 22x45
mm läkt.

Moduler längre än 700 mm ska ha ben, enligt
MMMs standard. Dessutom ska benens längd
kunna justeras ±10 mm.

Benen behöver normalt även vara möjliga att ta
loss, så att modulen kan fraktas så enkelt som
möjligt. Det kan vara lite klurigt att räkna ut
längden på benen. Mycket att tänka på...

Ostadiga ben?
De här benen kommer inte att vara så
jättestadiga när modulen står för sig själv.
Speciellt inte om den är smal (280 mm). Men när
allt byggs ihop med en andra moduler till en hel
bana, blir det hela tillräckligt stadigt.

Artikelnumren från Clas Ohlson är hämtade från
deras webbsida under 2016-2017.

Material
• Skruv M6x50 (Clas Ohlson 11-1315-650)
• Båtbricka M6 (Clas Ohlson 11-1130-641)
• Låsmutter M6 (Clas Ohlson 11-1936-6)
• Dörrstopp 24x12 (Clas Ohlson 40-7869)
• Inslagsmutter M6 (Clas Ohlson 11-514-6)
• 22x45 mm läkt, drygt 5 m
• 4 mm plywood, board eller liknande, c:a 2 dm²
• Vagnbult M6x30 (Clas Ohlson 11-1937-630)
• Vingmutter M6 (Clas Ohlson 11-193-6)

Verktyg
• Borrmaskin & borrar
• Fil, rund & flat
• Såg
• Skiftnyckel
• Vitlim
• Penna
• Körnare
• Vinkelhake eller gerlåda
• Kniv
• Trä-/gummiklubba eller hammare



� UpplandsmodulModulben

Modulguiden B0002a
Stommen

Såga benen
Med förutsättningarna klara är det
bara att såga till fyra ben i lämplig
längd. Här måste man veta hur långt
upp i modulen benen ska fästas och
sen räkna längden därifrån. Man
måste dock dra av 10 mm justermån
och längden på själva foten.

Hål för foten
I ena kortänden på varje ben borras
ett 5 cm djupt hål med en 7,5 mm
borr. Hålet behöver inte borras
jätterakt eller exakt i mitten, så det
går att göra för hand om man är
noggrann.

I hålen slår man sen i en M6 inslags-
mutter och själva benen är nu klara.

Fötterna
Som fötter kan man ha ett fyrpack
dörrstoppar på Clas Ohlson. I dessa
träs en 40-50 mm M6 sexkantskruv
underifrån och en båtbricka plus
låsmutter från andra hållet. Dra åt
muttern försiktigt tills skruvskallen
hamnat 1-2 mm ner i hålet.

Förresten går en vanlig bricka lika
bra, men det ser lite snyggare ut med
en bricka lika stor som gummifoten.

Nu är det bara att skruva fast
fötterna i benen och justera till
önskad längd.

Som alternativ till gummifötterna kan man ta en bit rundstav och sätta en
skruv i. Det finns skruvar som har M-gänga åt ena hållet och träskruvsgänga
åt det andra. Tänk på att M-gängan måste vara minst 30 mm för att få till-
räcklig stadga samtidigt som det blir minst ±10 mm justermån.

1 2 3 4



� UpplandsmodulModulben

Modulguiden B0002a
Stommen

5 6

Såga klossar
Börja med att sågar till åtta stycken
35 mm långa klossar. Fyra av dessa
får ett genomgående hål i mitten, 6,5
mm i diameter.

Från ena hållet försänks även hålet
med en borr som har samma
diameter som den vagnbult man ska
ha där. Se till att borrdjupet blir lika
djupt som bultskallen är hög, så att
skruven senare kan fastna ordentligt.

Fyra smalare klossar
De fyra klossarna med hål ska sen
göras ungefär 5 mm smalare, från
den sida de inte är försänkta. Detta
för att man ska kunna klämma fast
de lite tjockare benen med hjälp av
skillnaden mellan benens tjocklek och
denna smalare kloss. Klossen kan
man exempelvis göra smalare med
hjälp av en kniv och en träklubba
(eller hammare).

Bult i hålen
Nu tar man vagnbultarna och slår i
dem i hålen. Se bara till att skallen
blir helt försänkt, annars kan klossen
inte limmas fast ordentligt. Nu är
klossarna klara för att limmas fast på
modulen.

Skiva med hål
Nästa steg är att kapa till en bit 4 mm
plywood, board (som många kallar
masonite) eller motsvarande med
storleken 35x130 mm. I den ska man
borra ett hål vars placering motsvarar
hålen i de fyra klossarna. Borrar man
på fri hand är det inte helt fel att
borra hålen i kloss och plywood
samtidigt för att få dem synkade.
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Limma kloss med skruv
Med vitlim limmas sedan de klossar
med vagnsbulten islagen i sitt hål,
under tvärstagen på stommen. Det
kan vara lämpligt att måtta med en
bit som blev över från de tillsågade
benen.

Limma nästa kloss
När limmet till dessa klossar torkat,
är det dags att limma den högra
klossen så benet precis får plats
mellan klossarna. Klossarna håller
man lämpligen fast med en eller två
klämmor under tiden limmet torkar.

Limma plywoodbiten
Det sista steget blir att limma
plywoodbiten (eller vilka material du
nu valt) på den stora klossen, så att
plywooden hamnar över utrymmet
där benet ska vara och dess hål
centreras kring vagnsbultens gängor.

Klart när det torkat
Plywoodbiten kläms fast med tving
och man måste kolla så att plywood-
biten kan röra sig fritt runt gängan.
Dessutom är det bra att kolla så inget
lim trycks ut där benet sen ska vara.

Allting får sen torka och när man sen
skruvat på en vingmutter på alla
gängor, är benfästena klara.




