
DIY – Gjut ett stadigt bokstöd i 
betong



En välordnad bokhylla är ett vackert inslag i inredningen. Med de moderna, robusta och praktisk bokstöden i betong står 

böckerna stadigt. Gjut dem själv. Formen bygger du av plywood, eller hitta något att gjuta i, det är bara fantasin som sätter 

gränser.

Vad inspirerar dig? 
Sätt din egen prägel på bokhyllan med bokstöd 

helt i din egen stil. Stora eller små, fyrkantiga 

eller runda, med eller utan handtag, målade 

eller omålade. Släpp loss din fantasi.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, 

för att få ditt projekt publicerat i våra digitala 

kanaler.

DIY –  Gjut ett stadigt bokstöd i betong

Det här behöver du: 
• Finja Finbetong

• Silikon

• Matolja

• Formplywood 15 mm, ca 200 x 200 mm, Bottenplatta

• Formplywood 15 mm, 240 x 165 mm, 3 st. Sidor

• Armeringsjärn ca 200 mm

• Träskruv 3,5 x 35 mm, 9 st

• Filt eller möbeltassar

Verktyg
Betongblandare, hink, murslev eller spackelspade, cirkelsåg och 

skruvdragare.



1. Bygg formen
Såga bottenplattan trekantig med sidorna 200 mm. Såga en av kan-

terna på de tre sidorna i 30° vinkel. Förborra och skruva försiktigt ihop 

formens delar. 

Lägg en silikonfog i kanterna på formens insida. 

Stryk ett tunt lager olja i hela formen och se till att ingen olja rinner 

någonstans.

Bocka armeringsjärnet. 

2. Gjutning

Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen. 

Häll bruket i formen och tryck ner det ordentligt längs kanterna. Fyll 

formen, jämna av och knacka upprepade gånger på formens utsida för 

att bli av med luftbubblor.

Sätt ner armeringsjärnet efter en stund när betongen stelnat något.

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

och vattna betongen rikligt. Lägg tillbaka plasten och vänta ytterligare 

två dygn.

3. Avforma

Lossa skruvarna och knacka försiktigt bort formen när betongen har 

torkat helt. 

Slipa kanterna med sandpapper.

 

4. Slutligen

Klistra filt eller möbeltassar på bokstödets undersida.  

Tänk på att... Förbered flera former och gjut på samma gång när betongen är blandad. 



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. 

Tips! Hopppa över formbygget och gjut i något du hittar. Det kan vara en papplåda, en gammal plastförpackning, en burk eller vad helst du kommer på.
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