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Byggbeskrivning till Gyttorp station 

 

 
 

Byggsatsen     
 
Byggsatsen består av en etsplåt, skorstenar och material till stuprör.  
Byggsatsen kan komma att behöva kompletteras med följande: 
OH plast eller liknande om glasrutor önskas i fönster och dörrar.  

 

Verktyg och hjälpmedel som kan behövas.     
 
Byggsatsen går bra att antingen limma eller löda eller en kombination av dem båda. Vid lödning 
rekommenderas tunt lödtenn och flussmedel eller lödpasta. Vid limning rekommenderas ett 
cyanolim.  
 
Lämpliga verktyg: 

Liten sidavbitare  Lödkolv/lödpenna 
Plattång utan räfflor  lödtenn + flussmedel 
Pincett   Skalpell eller rakblad 
Nålfil eller våtslippapper  Hållare med ex krokodilklämmor 
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Ets-plåten     
 

 

 

1: Huvudbyggnaden.  18: 2 x vindskivor  
2: Tak till huvudbyggnaden. 19: vindskiva utbyggnad 
3: 2 x snickarglädje för gavlar  20: 2 x Namnskylt (liten + mellan) 
4: Snickarglädje till framsidan 21: snickarglädje baksida under tak 
5: Fönsterkarm stora fönster övervåning 22: snickarglädje utbyggnad 
6: Fönsterkarm stora fönster nedervåning 23: fönster utbyggnad + reserv 
7: Fönsterkarm höga smala fönster nedervåning 24: 6 x små fönster övervåning, baksida + res 
8: Dörr på gavel 25: Knutbrädor kupa framsida (utan snickarglädje) 
9: 2 x Dörr + dörrkarm till fram och baksida.   
10: Namnskylt stor 27: Dörrar (används ej)  
11: Knutbrädor kupa framsida (utan snickarglädje)  28: Knutbrädor utbyggnad  +32 (utan snickarglädje) 
12: Dörrkarm gavel 29: Tack över kupa och utbyggnad 
13a: 6 x smala knutbrädor ytterhörn  30: utbyggnaden 
13b: 2 + 2 brädor innerhörn baksida (smal + xtra smal) 31 a + b Knutbrädor hus (utan snickarglädje) 
14: 6 x breda knutbrädor ytterhörn 32 Knutbrädor utbyggnad +28  (utan snickarglädje) 
15: knutbrädor snickarglädje övervåning utbyggnad  
16: knutbrädor snickarglädje övervåning  
17: Sockelbrädor runt hela husets sockel  



 
Instruktioner   Gyttorp Station v1.0  

 
 

3 
 

 
 

Övrigt innehåll i byggsatsen     
 

3D printade skorstenar Material till stuprör.  
 

Byggbeskrivning    
 
Obs! Huset på bilderna har täta dörrar. Dessa är fel typ och de med fönster ska användas!  

Vik upp huskroppens fyra sidor mot varandra och löd hörnen så att huset får räta och raka sidor. Vik 
även in kupans väggar inåt mot mitten av huset.  
 
Vik utbyggnadens sidor enligt vikanvisningen på baksidan och fäst det i hålen på huskroppen.  
 
Nu kan huskroppen målas eller så monteras taket innan målning. Fördelen med att montera det 
innan är att det kan lödas men försvårar målningen. Monteras det efter målning bör det limmas och 
den metoden användes på huset på bilderna. Då målades taket innan montering. Gliporna mellan 
taken som kan uppstå fylles i med exempelvis vitlim/trälim som lätt dras ut med ett finger för att ge 
en slät övergång mellan taken. Sen målades taken igen där limmet syns.  
 
Fönsterkarmar maskeras och målas innan foder och karmar limmas på plats. Karmar och foder målas 
med för del för sig innan montering. Till varje större fönster och dörrkarm finns en 
krönlist/överstycke som limmas i överkant på fönster och karmar. (finns ej på de små fönstren)  
 
 Snickarglädje målas också för sig och limmas sedan på plats. Vid taket på utbyggnaden kan viss 
justering behövas göras på taket om det blir för tight mellan utbyggnadens väggar och taket. (Slipa 
lite på taket som ligger mot väggen) 
    Om snickarglädje på övre halvan av huset inte ska användas utan hela fasaden ska ha liggande 
panel så ska/kan de långa knutbrädorna märkta (utan snickarglädje) på etsplåtinformationen användas 
istället för de kortare.  
 
Knutbrädorna finns i olika bredder. Det ska vara en bred och en smal på varje hörn. Till innerhörnet 
på utbyggnaden finns två extra smala som ska användas tillsammans med en ”normal-smal”  
 
knutbrädor med snickarglädje har samma bredd men ena är ”snedsågad” i ena änden för att passa in 
mot takfoten.  
 
Vindskivorna ska monteras med etsningen utåt. 
Stuprören bockas till limmas enklast på plats när övriga detaljer är monterade och klara.  
 
Skorstenarna kan behöva justeras i infästningen. Det gör lättast med en vass skalpell. Vinkeln kan 
behöva göras brantare för att de ska sitta fint på taket. På bilden sitter skorstenarna på fel plats. Den 
smala ska framifrån sett sitta till vänster. Olika markeringar finns på taket.  
 
Lycka till med bygget och dyker det upp några frågor så svarar jag oftast på mail inom någon dag.  
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