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Verktyg & Maskiner 
Namn Bild Används till 
Fogsvans 

 

Kapa och klyva trämaterial. 
Såga med rakt snitt 

Kontursåg 

 

Såga krokiga och svängda 
snitt. Finns med sågblad för 
metall eller för trä.   

Ryggsåg 

 

Kapa fina snitt 

Japansåg 

 

Kapa extra fina snitt. 
Sågklingan är 0,3 mm tjock 

Ställbar geringsåg 

 

Såga vinklar efter eget 
önskemål 

Kaplåda 

 

Såga räta vinklar.  
90 grader 
 

Bågfil 

 

Kapa metall 
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Bandsåg 

 

Såga svängda och raka 
detaljer i trä.  
 

OBS  
ENDAST LÄRAREN FÅR 

ANVÄNDA DENNA 
MASKIN! OBS 

Maskinkontursåg 

 

Såga krokigt efter linje. 

Sticksåg 

 

Såga efter linje. Krokiga 
snitt och om man är riktigt 
noggrann  kan man såga 
rakt. 

Cirkelsåg 

 

Såga långa raka snitt i trä. 
Bra att klyva bitar på. Går 
även att såga skivmaterial i 
trä på denna maskin. 
 

OBS  
ENDAST LÄRAREN FÅR 

ANVÄNDA DENNA 
MASKIN! OBS 

Pelarborrmaskin 

 

Borra hål med denna 
maskin. 
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Borrmaskin med sladd 

 

Borra hål med hjälp av 
denna 

Borrmaskin med batteri 

 

Borra och skruva med 
denna. 

Drillborrskaft 

 

Handdriven borr”maskin”. 

Spiralborr 

 

Borra mindre hål 

Centrumspetsborr 

 

Använda tillsammans med 
markeringsstift för att borra 
hål till centrumtappar. 

Pluggborr 

 

Göra pluggar i trä. 

Bottenborr 

 

Borra stora hål 
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Markeringsstift 

 

Skapa markeringar efter 
redan borrade hål för 
centrumtappar. 

Försänkare 

 

För att göra försänkningar 
innan man skruvar. 

Bits 

 

Används tillsammans med 
batteriborrmaskin och 
bitshållare för att skruva i 
och ur skruvar. Det finns 
olika storlekar och typer: 
pozidriv1, pozidriv2, 
philips1, philips2 och torx i 
flera storlekar. 

Bitshållare 

 

Används tillsammans med 
batteriborrmaskin och bits 
för att skruva i och ur 
skruvar. 

Syl 

 

För att markera i trä innan 
borrning sker. Skall nästan 
alltid göras innan borrning. 

Handförsänkare 

 

Göra försänkning för 
försänkt skruv. 

Modellborr 

 

Borra ett mindre hål på ett 
enkelt sätt med denna 
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Rasp 

 

Formar trä grovt 

Halvrund fil 

 

Formar trä 

Ansatsfil 

 

Formar trä 

Fyrkantsfil 

 

Till att forma trä 

Slippapper & slipklots 

 

Används för att få till den 
sista finishen innan 
ytbehandlingen. 
Grovleken på pappret är 
markerat på baksidan med 
P80, P100, P150. Det finns 
också ett grått papper 
(P240) som används som 
lackslippapper.  
Ju högre siffra desto 
finkornigare slippapper 
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Sickel 

 

För att ”skrapa” bort 
ojämnheter på trä. Bäst för 
att sickla bort ojämnheter i 
lack och om man vill ta bort 
mycket lack på en gång  
exempelvis innan 
omlackning. 

Spånhyvel 

 

Till att avverka material på 
smalare träbitar 

Putshyvel 

 

Till att hyvla brädor plana 
och jämntjocka. 

Stämjärn 

 

För att hugga ut i trä där det 
skall  vara raka kanter 

Skölp 

 

För att hugga ut i trä när 
man gör exempelvis en skål 

Håljärn 

 

För att hugga ut i trä när 
man gör exempelvis en skål 

Kniv 

 

Kan man tälja med. 
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Rikt & planhyvel 

 

Används för att hyvla bitar i 
massivt trä. För att få 
bitarna plana och 
jämntjocka/breda 
 

OBS  
ENDAST LÄRAREN 

FÅR ANVÄNDA DENNA 
MASKIN! OBS 

Träsvarv 

 

För att svarva runda saker 
exempelvis en skål. 
 
 

Excenterslipmaskin 

 

Slipa bort ojämnheter på 
plana ytor i trä. Ej för 
kanter. 

Planslipmaskin 

 

Slipa bort ojämnheter på 
plana ytor i trä. Ej för 
kanter. 

Skivputsmaskin  Slipa till mindre 
ojämnheter.  
OBS det går inte att slipa 
till en kant som skall vara 
rak med denna slipmaskin. 
Det är bättre att såga till den 
då. 

Bänktving 

 

För att spänna fast 
arbetsstycken i bänken 
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Skruvtving 

 

Skall man limma ihop trä är 
det bra att spänna ihop 
medan limmet torkar med 
denna 

Trätving/tvingman 

 

Skall man limma ihop lite 
mindre delar i trä är det bra 
att spänna ihop medan 
limmet torkar med denna 

Limknekt 

 

Skall man limma ihop lite 
större delar i trä är det bra 
att spänna ihop medan 
limmet torkar med denna 

Bänkhake 

 

Till hyvelbänken för att 
fästa fast saker 

Limklämma 

 

Används för att hålla ihop 
bitar t.e.x. När limmet skall 
torka 

 
Skruvmejsel, pozidriv 

  

För att skruva i skruvar med 
pozidrivspår 

Skruvmejsel, philips 

 

För att skruva i skruvar med 
kryss-spår (även kallad 
philips) 

Skruvmejsel, torx 

 

För att skruva i skruvar med 
torxspår.  
 
 
 

Skruvmejsel, spår 

 

För att skruva i spårskruvar. 
Dessa skruvar finns knappt 
längre 
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Måttband 

 

För att mäta saker 

Vinkelhake 

 

Kolla och rita på vinkelräta 
(90 grader) ändar och linjer 

Smygvinkel 

 

Ställbar vinkelhake 

Strykmått för penna 

 

Ritar en linje parallellt med 
en kant 

Stålskala, linjal 

 

För att mäta med. 

Passare 

 

Ritar cirklar 

Skjutmått 

 

För att mäta tjocklek. 

Spetstång 

 

Tång som är bra om det är 
svårt att komma åt. 

Sidavbitare 

 

För att klippa av tunnare 
ståltrådar och spikar 
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Böjtång 

 

För att böja ståltråd till 
runda detaljer. 

Kombinationstång 

 

Tång till det mesta 

Skiftnyckel 

 

Ställbar till muttrar och 
bultar 

Polygrip 

 

Universell tång. Går att 
exempelvis använda till 
muttrar som blivit runda 

Hovtång 

 

Dra ut spik med denna 

Plåtsax 

 

För att klippa till plåt med. 

Penhammare 

 

För att slå i spik o.d. 

Snickarhammare 

 

Används när man spikar i 
spikar eller behöver slå i 
exempelvis en träkil 

Träklubba 

 

Används ihop med 
exempelvis stämjärn eller 
om man behöver slå i en 
träpinne exempelvis 

Spikdrivare 

 

För att slå i spikar den sista 
biten med. 
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Glasskärare 

 

För att skära till glas i eget 
mått. 

Limbehållare, trälim 

 

Till trälim. Glöm inte att 
sätta tillbaka korken även 
mellan limningar. 

Bänkskruvstycke 

 

För att spänna fast 
metallarbetsstycken med. 

Körnare 
 

För att markera i metall 
innan borrning 

Bänkplåtsax 

 

För att klippa plåt med. 

Filklove 

 

Används när man borrar i 
plåt för att hålla fast plåten 
så att man inte skär sig om 
biten skulle följa med runt 

Drivhammare 

 

Hammare för drivning av 
metallplåt 
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Skålform 

 

Form för drivning av 
metallplåt 

Faff 

 
 
 

Form vid drivning av 
metallplåt 

Skyddsglasögon 

 

För att skydda ögonen 
 

VIKTIGA. 

Hörselkåpor 

 

För att skydda hörseln. 
 

VIKTIGA. 

 


