
Knaggrekke
Inspirasjon barnerom 



Dette trenger du: 

• Finja 260 Gulvavretting Fiber Hurtig 25 kg, 1 sekk

• Finja Fugemasse for våtrom, 1 tube

• Filmbelagt forskalingsplate 12 x 600 x 1200 mm, 

delt opp:

            200 x 400 mm, 1 stk.

              60 x 400 mm, 2 stk.

              60 x 225 mm, 1 stk.

• Treskrue 3 x 30 mm, 14 stk.

• Treplugg Ø10 mm, 2 stk.

• Matolje

• Plastdyr eller andre gjenstander til knagger

Oppmuntre barna til å holde rommet ryddig og pent med en hjemmelaget knaggrekke støpt i betong. Den kan brukes til alt 

fra sykkelnøkkelen til morgenkåpen, og knaggene kan i prinsippet være hva som helst. Gå derfor ut fra barnets interesser eller 

ønsker for å gjøre den så personlig som mulig. Knaggrekken er et morsomt prosjekt å gjøre sammen, og kan være en fin gave. 

Knaggrekke

Hva inspirerer deg?

Knaggene kan være akkurat det du vil:

lekedyr, teskje, fiskesluk, gamle 

maskindeler, alt er mulig.

Ta gjerne et bilde og send det til Finja, 

info@finja.no, for å få verket ditt 

publisert på hjemmesiden.

Husk… Tilpass knaggrekkens størrelse til antallet knagger.

Verktøy 

Betongblander, bøtte, mureskje eller sparkelspade, sirkelsag og skrutrekker.
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Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan

utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da omgivelser, underlagets

beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no.

Bygg og klargjør formen
Forhåndsbor og skru formens deler forsiktig sammen med 30 mm lange 

skruer. Begynn med langsidene mot formbunnen og deretter gavlsidene 

mot langsidene og formbunnen. Bor to gjennomgående 10 mm hull i 

15 graders vinkel i formbunnen. Lim fast en treplugg i hvert hull. 

Legg en silikonfug i kantene på formens innside, og stryk på et tynt 

lag olje i hele formen. Tørk rent slik at oljen ikke renner ut noe sted.

Støp
Bland avrettingsmassen iht. anvisningene på forpakningen – hell

vannet først i bøtten og deretter tørrmørtel. Bland. Hell massen i formen, 

og trykk den godt ned langs kantene. Fyll hele formen, og slå gjentatte 

ganger mot formens utside for å fjerne luftlommer.

Når betongen har satt seg og stivnet litt, huler du ut og trykker inn

gjenstanden som skal brukes som knagg.

Dekk formen med plastfolie, og la hvile i et døgn. Løft deretter av plasten, 

og vann rikelig. Legg på plasten igjen, og la stå ytterligere to døgn.

Ta av formen
Vend formen opp ned når betongen har tørket helt. Bor ut trepluggene 

med en 10 mm bor, og vend formen tilbake igjen. Løsne skruene, og slå 

formdelene forsiktig av. Slip ved behov kantene med sandpapir.

Heng opp
Mål nøyaktig avstanden mellom hullene på knaggrekkens bakside. 

Sett to skruer i veggen i 15 graders vinkel, og tre på knaggrekken.

Tips! Gjør knaggrekken smal og høy hvis du har dårlig 

med plass på veggen. 
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