Tee itse
kestopuusta
pihasohva

Sohva pihalle, patiolle tai puutarhaan
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Rakenna kestopuusta aikaa kestävä jämäkkä sohva pihalle. Mallin
pituutta on helppo muuttaa oman pihan mitoituksen ja tarpeiden
mukaan. Tee sohvasta mukava pehmusteilla ja koristeillatyynyillä. Käytä
pehmusteiden päällystämiseen kangasta, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön. Kankaan tulee olla uv-suojattu ja käsitelty niin, että siihen ei ala
muodostua pintahometta. Suojattu kangas pitää värinsä eikä haalistu.
Pihasohvaan voi etsiä myös valmiin ulos tarkoitetun istuinpatjan ja
sohvatyynyt. Yksinkertainen diy-sohva sopii myös aloittelijoille.
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Tee itse kestopuusta pihasohva

Rakennusohje
Päätyelementit
1. Katkaise kaksi etujalkaa 90 mm × 90 mm liimapuutolpasta mittaan 630 mm ja kaksi takajalkaa
mittaan 900 mm. Katkaise lisäksi 90 mm × 90 mm liimapuutolpasta 4 vaakatukea mittaan 600 mm.
Kiinnitä vaakatuet etu- ja takajalkoihin kuvan mukaisesti 6 mm × 140 mm RST-ruuveilla.
Kasaus
2. Katkaise istuinosan kaksi vaakatukea 90 mm × 90 mm liimapuutolpasta mittaan 1820 mm. Kiinnitä
tolpat kahden päätyelementin väliin kuvan mukaisesti 6 mm × 140 mm RST-ruuveilla.
3. Katkaise viisi istuinosan lautojen alle tulevaa tukipuuta 48 mm × 48 mm puutavarasta mittaan 600 mm.
Kiinnitä kaksi tukipuuta päätyelementtien alimpiin vaakatolppiin 6 mm × 90 mm RST-ruuveilla
ja kolme tukipuuta tasavälein istuiosan pitkiin vaakatolppiin 6 mm × 140 mm RST-ruuveilla siten,
että runkokehikon ylälaitaan jää 28 mm. Näin tukipuiden päälle tulevat istuinosan laudat asettuvat
runkokehikon kanssa samaan tasoon.
4. Katkaise istuinosaa varten 4 kappaletta 28 mm × 120 mm lautaa mittaan 1820 mm. Kiinnitä laudat
istuinosan alla kulkeviin 48 mm × 48 mm tukipuihin 4,5 mm × 55 mm RST-ruuveilla.
5. Katkaise selkänojaa varten kaksi vaakatukea 90 mm × 90 mm kyllästetystä liimapuutolpasta mittaan
1820 mm. Kiinnitä vaakatuet päätyelementteihin 6 mm × 140 mm RST-ruuveilla.
Vinkki: Saat kauniin sohvaryhmän, kun teet kaksi samanlaista sohvaa ja asetat ne vastakkain oleskelualueelle
sohvapöydän kanssa. Pehmustetulle sohvalle paras paikka on pihakatoksen alla. Voit myös varata tyynyille
erillisen säilytyslaatikon.
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