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SALONGBORD 
 

Svenneprøve for Ivo H. Burazer 08.10.12. – 18.10.12. 

 

Dette skulle bli et salongbord i valnøtt med sinket skuff i lønn. Topplata skulle fineres og ha synlige 

kantlister. Overflatebehandling på bordet skulle være olje, og innsiden av skuffen skulle lakkes med 2 

strøk  

Etter å ha tegnet møbelet og fått godkjent tegningen av «kunden», kunne jeg skrive en kappliste, og 

ut fra den kunne jeg overføre bordets bestanddeler på materialet jeg skulle bruke. Her er det viktig å 

legge til overmål. 

       

Jeg fant den mest økonomiske måten å utnytte stokken, samtidig som jeg prøvde å unngå kvister og 

sprekker. Før jeg skulle bruke maskiner på materialet, var det viktig å børste godt over med en 

stålbørste for å fjerne småstein og annen smårusk som kan skade maskinene. 

     

Til grovkapping brukte jeg håndsag, og splittet stokken i så små deler som mulig på båndsaga. Her var 

det ekstra  viktig å kople til støvsugeren, for  nøttetre kan være allergifremkallende og irriterende. 

Ved å ha så små deler som mulig før man retter materialene på avretteren,  blir det lettere å rette av, 

og man får mindre spill. 
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Etter å ha rettet av en flask, splittet jeg grovt etter krittstrekene på 

båndsaga.  

Da alle delene var grovkappet, satte jeg dem til tørk. Når man 

tørker materialene, er det viktig at de får lik påvirkning på begge 

sider, ellers vil de tørke ujevnt.  

Stokken holdt en fuktighet på ca. 14 % da vi hentet den. Etter at 

delene var grovkappet og ligget til lufting i rundt en uke, var 

fuktigheten nede i ca. 9 %. Optimal fuktprosent for materialer til 

møbelproduksjon er ca. 8 %. 

 

 

Jeg begynte dimensjoneringen av materialene med 

avretteren. Først flask, så kant. 

På de tynne stykkene, brukte jeg et «strykejern» 

for sikkerhetens skyld. 
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Det er helt avgjørende for resultatet på møbelet 

at rettingen av materialene gjøres nøye. Det er 

grunnlaget for videre nøyaktighet. 

For å sjekke at jeg fikk 90 grader på flask/kant, la 

jeg først flasken mot bordet på avretteren for å se 

at materialet var rett, og så brukte jeg en liten 

vinkel og holdt materialet mot lyset for å kunne 

se alle avvik. 

 

   

Etter å ha rettet flask og kant, var det på tide å høvle riktig tykkelse i tykkelseshøvelen. Både på 

avretteren og i tykkelseshøvelen så er det viktig å holde øye med vedretningen så man unngår utriv. 

Jeg brukte tommestokk og til slutt skyvelære for å finne riktig tykkelse. Jeg lot det være litt igjen til 

pussing senere. 

   

Så var det å splitte og kappe materialene. Jeg brukte en gjennomføringspinne på de smale stykkene 

ved splittingen. Da jeg målte med tommestokken mot sagbladet, fant jeg en sagtann som pekte mot 

der stykket skulle ligge. Ellers blir ikke kappet riktig. 
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Her er alle delene kappet ferdig i lengde og 

bredde. 

På dette tidspunktet merket jeg delene med 

trekantmerker. Her var jeg nøye med å finne 

riktig treretning på delene med tanke på 

senere høvling på bein og skuffesider. 

 

 

 

Nå måtte jeg ta ut skuffefronten av for-

sargen. Jeg ville at skuffefronten skulle følge 

mønsteret i treet i resten av sargen. 

Jeg splittet sargen i tre deler. Den midterste 

delen skulle ende på 9 cm tilsvarende 

bredden på skuffefronten. De andre to skulle 

ende på 1,5 cm, slik at sargen endte på 12 cm 

i bredde, slik som på tegningen. 

 

Jeg hadde ørlite overmål for å kunne få gode, rene snittflater v.h.a. avretteren og tykkelsen. Så kunne 

jeg kappe bredden på skuffen. Her hadde jeg også litt overmål til tilpassingen av skuffefronten i 

skuffeåpningen. 
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Det er godt tegn når det tyter ut litt lim ved sammenliming. 

Jeg hadde skuffefronten med i limispenningen for å 

forsikre meg at åpningen ble riktig.  

Når man limer, er det viktig å sette 

tvingene/knektene med spennet midt på materialets 

tykkelse for at delene skal holde seg parallelle. 

Man kan også bruke vinkelen på tvingene til å få 

delene til å flytte seg til ønsket posisjon ved at de glir 

på limfugen. 

 

Mens sargen lå til tørking, kunne jeg begynne på fresing med Domino-maskinen på benene og de 

sargene som var klare. 

På dette tidspunktet hadde jeg ikke skråhøvlet benene, så de hadde god flate å hvile på ved fresingen 

av Domino-sporene. 
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Jeg satte på riktig bor (10 mm) til Dominobrikkene jeg skulle bruke, og brukte avretter-bordet da jeg 

freste. Avretter-bordet gir et stødig, rett underlag, og anlegget sikrer 90 grader ved fresing. Jeg 

passet på å sikre arbeidsstykket med tvinger der det var nødvendig. 

   

Dessverre klarte jeg å frese feil på grunn av stress og dårlig konsentrasjon.  Det førte til en liten 

reparasjon som kostet meg 20 min.  

    

Jeg måtte finne en trebit som hadde samme farge og et mønster som matchet mest mulig med det i 

beinet. 
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Imens hadde sargen tørket, og jeg kunne kappe den ferdig i lengde og frese Domino-spor i den også. 

     

Nå kunne jeg skråskjære beina på båndsaga. Først merket jeg av miste tykkelse nederst på bena og 

dro en strek opp til merket for sargen. 

   

Her prøvde jeg å finne det fineste mønsteret i treverket og ha det pekende utover. 
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Når man skal høvle bena skrå etter å ha saget dem på båndsaga, er det viktig at man sager litt 

utenfor streken. Da har man noe å høvle på. 

Mens jeg høvlet, passet jeg på å sjekke at 

benet holdt 90 grader. 

   

 

 

 

 Rillene fra båndsag-snittet gir en god guide på om 

man høvler i riktig vinkel, og på hvor mye som 

gjenstår å høvle. 
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Jeg sjekket om benet ble rett med høvelen. 

  Her er spunsen etter den mislykkede fresingen. 

 Før sagingen med båndsag, hadde jeg merket av 

hvor langt ned på beinet sargen skulle komme, for 

å vite hvor langt jeg skulle høvle. 

 

 

 

 

På undersiden av beina høvlet jeg en kant på 45 

grader (så nærme 45 grader jeg klarte for hånd). 

Denne kanten forhindrer at det chiper av biter 

nederst på beina ved f.eks. flytting på bordet. 

På dette stadiet var jeg ekstra forsiktig med å ikke 

lage merker i delene. 

 

 

 Nå kokte jeg opp vann for å vannbeise delene. 

Vannbeising fører til at fibrene i treverket reiser 

seg, og man kan pusse ned disse slik at man unngår 

at de reiser seg ved f.eks. beising, noe som ville ført 

til at man hadde fått lyse prikker ved senere 

pussing. 
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Men jeg ventet på at vannet fra vannbeisingen skulle tørke, freste og limte jeg sammen rammene til 

skuffeføringen. 

   

  

Her var det viktig å få ting i vinkel, og diagonalen måtte også stemme. 
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Da vannet var tørket, kunne jeg pusse bein og 

sarger.  

Med en kombinasjon av pusshøvel og sikling 

fjernet jeg kutterslag. 

Så knakk jeg kantene i 45 grader. 

 

  Før jeg kunne lime sammen understellet, måtte jeg lage spor til not-beslagene i sargene. Her var det 

lurt å prøve litt fram på et prøvestykke. 
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Limingen av bordet måtte gjøres i etapper. Her limte jeg bak- og for-sargene til skuffeføringen. Som 

med all limspenning, passet jeg på å holde knektene så rette og midt på som mulig. 

   

Mens sargene stod til tørking begynte jeg å bore ut for bøssing og låsekasse. 

   

Her brukte jeg et bor med litt mindre diameter enn bøssingen, tegnet rundt resten, og stemte ut. 

Bøssingen er litt konisk, så når man banker den ned i hullet, blir det helt tett. 

Det er best å begynne med bøssingen før låsekassa, så slipper man utriv når man stemmer ut. 
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Jeg begynte å lime sammen bena og sidesargene siden de andre sargene hadde tørket. 

   

Men de stod til tørk, fortsatte jeg å ta ut for låsekasse i forstykket. Jeg stilte inn dybde på 

søylebormaskinen og sentrerte boret i forstykket. 

   

Det resterende fjernet jeg med stemjern,. For å være sikker på at sidene ikke skulle knekke, spente 

jeg forstykket mellom to MDF-biter. Så tegnet jeg rundt plata på låsekassa og stemte forsiktig ut. Her 

satte jeg stemjernet på innsiden av streken for å sikre at jeg ikke stemte ut for mye. 
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Deretter høvlet jeg dybden med en Grunt-høvel. Dersom forstykket skulle blitt lakkert, er det ekstra 

viktig at hele flaten gir jevn støtte, ellers kan lakken sprekke opp. 

Da jeg tegnet, viste det seg at skruene til håndtaket ville komme i konflikt med låsekassa. Her måtte 

jeg bore gjennom. 

   

Jeg lot toppen av låsekassa stikke litt over treverket, og filte ned toppen til den ble plan med 

forstykket.  

   

Bøssingen slo jeg ned i hullet og filte toppen plan. Så festet jeg de små skivene med å slå på en 

skrutrekker. 
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Da var det på tide å lime resten av understellet. Viktig å måle diagonalen. Jeg målte også avstanden 

mellom beina. 

    

Nå kunne jeg begynne på topplata imens. Jeg kappet MDF-plata med litt overmål og dro med fineret 

til skolen. Her saget jeg skjøtene i fugen med en finersag, blandet Urea/Karbamidlim og fordelte 

limet utover med en limrulle. 

   

 



 
16 

   

Urealimet er tilsatt varm-herder, så det herder med varme. Plata lå midt på pressa i ca. 5 min på 

rundt 90 grader. 

   

Etter at jeg hadde kappet topplata i rett dimensjon, var det på tide å feste på kantlister. Jeg 

dobbeltsjekket at saga kappet i 45 grader med en vinkel 
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Etter å ha tilpasset skuffeforstykket til åpningen, begynte jeg å merke opp til sinking med et strekmål. 
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Ved sinking er det viktig å holde arbeidsstykkene godt fast med tvinger, og unngå å lage merker.  

   

Jeg merket av for høyden til skuffebunnen for å vite hvor på sidene jeg skulle plassere bakstykket. Da 

jeg var ferdig med å sinke, sjekket jeg at undersiden på skuffen var rett. Dette er vesentlig for å 

kunne tilpasse skuffen i åpningen, og få en god glid på skuffen. 
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Jeg saget en fals til bunnen i forstykket, og lakket 1. strøk på innsiden av skuffen. Her tapet jeg igjen 

de områdene som ikke skulle ha lakk (der jeg skulle lime). 

   

Nå kunne jeg egalisere kantlistene med høvel, 

sikling og pussekloss. Her måtte jeg få bort 

limgjennomslag. 

Nå kunne jeg også høvle bort kutterslagene på 

sidene av plata, og få helt riktig lengde og bredde. 

Jeg sjekket hele tiden med vinkelen for å holde 90 

grader. 

 

 

Fasen på topplata freste jeg med håndfresen. Her brukte 

jeg et stål med en liten trinse. Da kjører man uten anlegg, 

og dert er veldig viktig å ikke «slippe» på enden av plata, 

da graver stålet seg innover, og plata blir ikke som 

planlagt. 
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Skuffebunnen skulle ha notspor. Disse saget jeg ut på den lille bordsaga vår. Jeg la over en tynn 

kryssfiner-plate for at arbeidsstykket ikke skulle «dette» ned i sagbladet, i og med at anlegget rundt 

sagbladet har litt svikt i seg (på så tynne snitt).  

   

Jeg merket av foran på bunnen 5 mm, så mye som bunnen går inn i forstykket. Deretter limte jeg på 

notlistene frem til merket. 

   

Nå hadde lakken tørket, og jeg kunne lakke strøk nr. 2. Før det pusset jeg over med en pussematte og 

støvsugde bitene. 
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Jeg høvlet til bunnen og listene, og lakket bunnen med Trestjerner Halvblank. 

   

Mens ting stod til tørk, begynte jeg å lime sammen skuffen. Jeg påførte lim på begge flater i 

sinkehjørnene. Benken var fin å bruke til å tvinge sammen delene sammen med tvinge. 

   

Skuffen skal selvsagt være lik i diagonalen… 
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Jeg pusset over understellet med sikling og pussekloss. Her fjernet jeg de siste kutterslagene og 

støvsugde før jeg oljet. 

   

Første og andre lag olje var Osmo tynn olje som jeg påførte med svamp. Jeg tok på nok til at bordet 

var fuktig over det hele. Etter at det hadde stått i ca. 20 min, fjernet jeg det overskytende med en 

fille. Samme prosedyre på neste strøk. 

Brukte filler o.l. med olje er viktig å kaste i bøtte for brannfarlig avfall, da disse kan selvantenne. 
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Nå kunne jeg fjerne overmålet på skuffesidene med pusshøvel. Her også sjekket jeg at vinkelen var 

90 grader. Her måtte jeg følge med på treretningen så jeg ikke fikk avriv. 

   

Når man tilpasser skuff, begynner man med høyden. 

Alle fire hjørner skal gli greit inn i åpningen, men ikke 

få for mye rom så skuffen blir slarkete.  

Når høyden er grei, skal bredden tilpasses i forhold til 

styrlistene. 

 

 

 

Jeg limte inn bunnen med hvitlim. 

 

 

 

 

Så kunne jeg tilpasse skuffen i bredden  til åpningen. 
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Før siste strøk olje (hardvoks), pusset jeg over med en pussematte og støvsugde. 

Jeg oljet godt inn, og lot det stå ca. 35 min før jeg dro av litt, ventet i 10 min til, og polerte opp bordet 

med en fille. 
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