
Byggeinstruksjon Bygg Annas utekjøken

Et byggverk som inspirerer. Bygg ett stilrent utekjøkken! Hjemmefikseren Anna gir deg sine tips:

Vi har lenge pratet om å lage et utekjøkken, men ikke helt visst hvordan det skulle se ut eller hvor 
det skulle stå. Når vi hadde bestemt plasseringen, startet vi med å skisse frem hvordan vi ville at det 
skulle se ut. Jeg hadde jo bildet i hodet mitt ferdig. Så var det bare å kjøre for å handle materialer og 
starte på det etterlengtede byggverket. Helst ville jeg hatt det ferdig i går, men det tok ca to uker.

Tekst & bilde: Anna  www.godastunder-tokigaideer.blogspot.se



Følg trinnene for å lykkes:

Her valgte vi rekke 45x70 til stammen for å få en god og 
stabil konstruksjon.

Trinn 1

Her er det viktig å ta hensyn til den vaskehøyden du vil 
montere. Hullet må tilpasses slik at vasken kan hvile 
stabilt mot platen. Vi valgte å støpe vår vask fast i plat-
en, så vi plasserte den opp og ned i støpeformen, den 
hadde målene 690x490 mm. Vi ville også ha et over-
heng, så platens støpeform ble bygget noe større enn 
stammens yttermål. Yttermålene på støpeformen var 
tilpasset slik at den også skulle dekke bekledningen og 
henge over ca 1 cm.

Trinn 2

Husk å armere nøye og pass på at armeringen ikke 
henger ned i bunn på formen som senere blir benkplat-
ens overflate. Glem ikke å armere de smale sidene langs 
med vasken. Vi brukte armeringsjern på 10 mm. 

Husk at når man støper en plate så blir overlfaten under-
siden inntil man vender endelig. 

Trinn 3

Vi malte hele stammen samt all bekledning med svart 
dekkbeis i to omganger før montering på stammen. Vi 
brukte svart dekkbeis for å få en halvblank overflate og 
er veldig fornøyd med resultatet. 

Trinn 4



Psst! Innkjøpsliste på neste side

Bygg innvendige oppbevaringsrom etter dine behov. Jeg 
valgte å montere to langsgående rekker som jeg kunne 
montere tverrgående planker på, og på den måten lage 
en hylle.

For å få maksimalt med oppbevaringsflate lot jeg hylle-
platen løpe hele veien mellom bakenforliggende vegg 
og dør, men for å lykkes med det måtte jeg tilpasse 
planker og sage til mot stolpene som holder stammen.

Trinn 5

Vi gjorde det enkelt for oss selv og valgte å legge støpe-
formen oppå den ferdige stammen. 
Den fikk ligge i formen i 5 døgn, og i løpet av de første 
dagene ble den vannet godt. Deretter demonterte vi 
kantene på formen, og så ble benkeplaten vendt riktig 
vei ved hjelp av minst fire personer (det var ihvertfall vi). 
Benkeplaten veier i overkant av 130 kg når den er ferdig.  

Trinn 6

Ettersom vi valgte å støpe disken ned i benkeplaten, 
slapp vi noe videre arbeid med den. Vann har vi koblet 
til vannutkastet som sitter ute på huset, så vi har kun 
kaldt vann og det er vi i grunn fornøyd med. 

Trinn 7

Kle inn stammen i en stil som passer for deg! Vi valgte 
å bruke den svartbeisede lekten (23x36 mm) som ble 
montert horisontalt. Det finnes selvsagt mange ulike 
måter å stiler som man kan løse dette på.  

Trinn 8

Jeg ville ha enkelte ting skjult i utekjøkkenet hvor jeg 
kunne oppbevare briketter og grillutstyr. Det løste jeg 
ved å bygge en dør. Den ble festet mot stammen med en 
enkel metallhengesel slik at den enkelt kan fjernes for 
å komme lettere til. For enklest tilgang til det viktigste 
grillutstyret valgte jeg å ha en åpen del, dvs uten dør. 

Trinn 9



Tegning Slik ser konstruksjonen ut



Innkjøpsliste Dette trenger du

Lykke til med arbeidet!   /Vennene på Byggmax

DU FINNER MATERIALER & FLERE BESKRIVELSER PÅ BYGGMAX.NO 

Stammen 

Rekke 45x70 (totalt ca: 20 m) 
- 10 x 780 mm
- 6 x 440 mm
- 4 x 2280
- 2 stk tverrekker

Vinkeljern 90x90x40x0,3 
- 12 stk

Treskrue 5,0x80 mm
Festeskrue 4,8x40 mm

Støpeform til benken

Rekke 45x45 (totalt 6,5 m) 
- 2 x 2440 mm
- 2 x 620 mm

Osb-plate 11x2440x900 mm
Byggeplast
Armeringsnett 2 stk 0,8x1,2 m
Finbetong 5 stk x 25 kg 
Vask
Silikon (brukes i hjørnene for en mykere kant på platen)

Bekledning til stammen 
(materialer til døren er ikke medregnet)
Lekt 23x36 (totalt ca 70 m)
- 20 x 2280 mm (åpent to steder for oppbevaring )
- 40x 530 mm


