
DIY –  Gjut en barnvänlig  
hängare

Se filmer på finja.se



Det här behöver du:

• Finja 260 Fiber 20 kg, 1 säck

• Våtrumssilikon, 1 tub

• Formplywood 12 x 600 x 1200 mm, totalt ca  

en halv skiva, sågas upp:

           200 x 400 mm, 1 st.

             60 x 400 mm, 2 st.

             60 x 225 mm, 1 st.

• Träskruv 3 x 30 mm, 14 st.

• Träplugg Ø10 mm, 2 st.

• Matolja

• Plastdjur eller andra föremål till krokar

Uppmuntra barnen till att hålla ordning och reda på rummet med en egengjord hängare gjuten i betong. Den kan användas 

till alltifrån cykelnyckeln till morgonrocken och krokarna kan i princip se ut hur som helst, så utgå ifrån barnets intresse 

 eller  önskemål för att göra den så personlig som möjlig. Hängaren är ett roligt projekt att genomföra tillsammans eller en fin 

present att ge bort.  

Vad inspirerar dig? 

Krokarna kan bestå av precis vad du vill: 

leksaksdjur, teskedsskaft, fiskedrag, gamla 

maskindelar, ja allt är möjligt.

Ta gärna en bild och mejla info@finja.se 

för att få ditt verk publicerat i våra digitala 

kanaler.

Tänk på att… Anpassa hängarens storlek till antalet krokar.

Verktyg 

Betongblandare, hink, murslev eller spackelspade, cirkelsåg och skruvdragare.

DIY –  Gjut en barnvänlig hängare

2



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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Bygg och förbered formen
Förborra och skruva försiktigt ihop formens delar med 30 mm 

långa skruvar. Börja med långsidorna mot formbotten och därefter 

 gavelsidorna mot långsidorna samt formbotten. Borra två genomgående 

10 mm hål i 15 graders lutning i formbotten. Limma fast en träplugg i 

varje hål. Lägg en silikonfog i kanterna på formens insida och stryk ett 

tunt lager olja i hela formen. Torka rent så att ingen olja flyter någon-

stans.

Gjut
Blanda avjämningsmassan enligt anvisningarna på förpackningen – 

häll i vattnet först i hinken och sen torrbruket. Blanda. Häll massan i 

formen och tryck ner den ordentligt längs kanterna. Fyll hela formen 

och knacka upprepade gånger mot formens utsida för att bli av med 

luftbubblor.

Gröp ur och tryck ner föremålen som ska användas som krokar när 

betongen har satt sig och stelnat lite.

Täck formen med plastfolie och låt vila ett dygn. Lyft därefter plasten 

och vattna rikligt. Lägg tillbaka plasten och vänta ytterligare två dygn.

Avforma
Vänd formen upp och ner när betongen har torkat helt. Borra ur 

 träpluggarna med ett 10 mm borr och vänd tillbaka formen. Lossa 

 skruvarna och knacka försiktigt bort formdelarna. Slipa vid behov 

 kanterna med sandpapper. 

Häng upp
Mät noggrant avståndet mellan hålen på hängarens baksida. Sätt två 

skruvar i väggen i 15 graders lutning och trä på hängaren.

Nu blir det lättare för familjen att hålla ordning hemma med 
denna fina hängare. Finja har även gjort en film för hur du gjuter 
hängaren. Du är välkommen att se filmen på finja.se.

Tips! Gör tavlan smal och hög om du har ont om 

plats på väggen. 
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