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Bokstøtte 

Lag en artig og dekorativ bokstøtte som kan holde litt orden på bøkene du har i hylla!  
Denne oppgaven krever snekkerkunnskap, og en sløydsal med båndsag og høvelbenker. 
Modeller: barn i alder 4. - 6. klassetrinn i Ung Husflid i Davik og omegn Husflidslag 
Tekst og foto: Synøve Eriksen Vadøy 

Dette trenger du: 
Materialer 

• Til hver bokstøtte: glatthøvlet furu -
50 cm lengde, 14,5 cm bredde, 2
cm tykkelse.

• Spiker eller skruer til montering.

• Maling

Verktøy og maskiner 

• Tommestokk/metermål

• Linjal og blyant til å merke opp

• Drill

• Båndsag

• Høvelbenk, eller et bord med tvinge
til å feste arbeidet når du sager- filer.

• Håndsag

• Hammer

• Skrutrekker

• Fil

• Pensler
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Slik gjør du: 
1. Materialene bør merkes opp og sages ut på forhånd. (Se egen arbeidstegning med mål

2. Sag den ene planken i to deler, og deretter

3. Fil kantene.

4. En voksen kan sage ut forskjellige figurer på forhånd, og overlate filing og pussing til de yngste.

5. Man kan utfordre barna til å tegne figurene selv. Da bør det tegnes på papir først, og legges vekt på
forenkling / stilisering av figurene.
Tegnearket må også være tilpasset størrelsen på materialet som skal brukes.
Barna kan klippe ut figuren av tegnearket, og overføre tegningen direkte på planken, før saging på
båndsag. Ved valg av det siste alternativet er man selvfølgelig avhengig av å være i en sløydsal med
aktiviteten, og den voksne får en jobb med å sage ut mange forskjellige dyr!

6. Ungene filer kantene der de sagde ut for hånd, og pusser alle delene før montering og dekorering.

7. Det er en fordel å bore ut hull som anvist på tegningen. Dette gjør det enkelt for barna å skru sammen
bokstøtten vinkelrett, eller spikre den sammen.

8. Bruk trelim som forsterkning. Legg merke til det ene hullet innpå den lengste delen. Det brukes for å
skru/spikre fast figuren.

9. Det kan være lurt å finne noen fine steiner som limes fast på plata, rundt figuren. Det gjør at bokstøtten får
tyngde til «å stå imot» bøkene i bokhylla.

10. Den som vil kan male og dekorere.



Denne tegningen er i redusert størrelse. Bruk mål som er angitt. 

De punkt som er merket med x viser hvor det skal bores hull til spiker

eller skruer.  

Strekene midt på plata viser hvor barna kan prøve å sage over, for å 
dele plata i to deler.  

Alternativt sager man også dette ut på forhånd. 
Det er viktig at alle kanter er vinkelrette og fine! 

 14,5 cm br. 
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