
Stilfull hållare för hushållspapper



En hushållspappershållare i betong blir ett dekorativt, originellt och stabilt redskap i köket. Med denna  
gör det själv-beskrivning gjuter du en bottenplatta i betong med måtten 130 x 130 mm. Bottenplattan  
kompletteras med en trästav som hållare. Återanvänd med fördel formen och gör en hållare till både  
diskbänken och till köksbordet.

Stilfull hållare för hushållspapper

Tips! Betongen kan poleras eller slipas för att få en annan struktur på ytan. Glöm inte att ytbehandla betongen för att den ska hålla längre  

och för att det inte ska uppstå vattenfläckar. Testa gärna på en provbit först eller på bottenplattans undersida. 

• Finja Finbetong, 1 säck 

• Finja Våtrumssilikon/fogmassa akryl

• 15 mm formplywood 200 x 900 mm

• Trä/rundstav 290 mm, 1 st. 

• Skruv 3,5 x 25 mm, 12 st.

• Skruv 60–70 mm, 1 st.

Verktyg 

Spackelspade, betongblandare, 20-litershink, murslev, borrmaskin, såg, fogspruta, hammare, sandpapper, skruvmejsel, 

skruvdragare, passare.

Det här behöver du: Vad inspirerar dig? 

Med betongens alla möjligheter är det bara 

fantasin som sätter gränsen. Till exempel 

kan bottenplattans ovansida dekoreras med 

mosaik när betongen har blivit vibrerad.

 

Ta gärna en bild och mejla Finja,  

info@finja.se, för att få ditt verk  

publicerat på hemsidan.
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Bygg formen  
Såga till bottenplattan av formplywood med måtten 130 x 130 mm. 

Såga också till fyra formkanter i formplywood med måtten 180 x 45 mm. 

Använd bottenplattans ytterkanter som mått och skruva ihop de fyra 

formkanterna med varandra, kant i kant med bottenplattans sidor.  

Formkanterna är längre än bottenplattan och ska sticka ut en bit i  

varje hörn.

Skruva fast formkanterna med två skruvar i bottenplattan och en  

skruv i varje hörn så att de bildar en ram. Ramens innermått ska vara  

130 x 130 x 30 mm. Applicera silikon i skarvarna på utsidan av formen 

för att förhindra att betongen läcker ut. 

Förbered hållaren 
Fäst den 60–70 mm långa skruven i mitten av formen med hjälp av 

silikon på skruvhuvudet. 

Gjut bottenplattan 
Blanda cirka 2 liter Finbetong enligt anvisningar på förpackningen.  

Häll betongen i formen och vibrera den så att luftbubblorna försvinner. 

Detta för att få så lite luftporer på ytan som möjligt.

Omslut formen med plast och låt stå i ett dygn. Lyft på plasten efter ett 

dygn och häll rikligt med dricksvatten på betongen. Lägg därefter på 

plasten igen och låt stå ytterligare ett dygn.

Avforma  
Plocka bort formkanterna efter tre dagar när betongen har torkat helt. 

Vänd gjutningen upp och ner och vrid loss formbotten från gjutningen. 

Var försiktig så att betongen inte spricker.

Montera hållaren 
Såga till trästaven och forma toppen med en kniv. Dekorera den gärna 

med olika spår i träet. Skruva fast trästaven i betongplattan med den 

fastgjutna skruven.
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Tips! Genom att limma fast lister i kanterna  

på formen kan bottenplattan få en dekorativ 

underkant.

Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan utföras. 

Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och 

kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid www.finja.se 
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