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Urtekasse 

Urter er supert å bruke i matlaging og i drikker. 
For å lage en urtekasse kreves det lite utstyr, og de er svært praktiske. 

Ordforklaring materialer:  
Bord = Tremateriale, byggevare. Høvlet tremateriale i ulike dimensjoner, ofte brukt til panel   av vegg og tak. 
Kalles da panelbord. 
Fjøl = Tremateriale, byggevare. Bordstykke i tre som er høvlet eller uhøvlet. 
Planke = trestykke som er tykkere enn et bord og tynnere enn en bjelke. 

Modell, oppskrift og foto: Ane Dahl. 

Dette trenger du: 
• Plank/bord til front, bakside og kortsidene.

Her er det brukt impregnerte høvla materialer i
tykkelse 23 mm x 120 mm.
4 stk 70 cm lange.
4 stk 30 cm lange.

• Hjørner: 4 stk x 24 cm lange emner med
målene; 23 mm x 48 mm.

• Eventuelt ekstra bord om man ønsker bunn i
urtekassa. Det kan brukes andre dimensjoner
enn det som er brukt her, og en kan nytte uhøvla materialer om ønskelig.

• Sag
• Drill
• Skruer
• Plantejord
• Planteduk

Slik gjør du: 
1. Sag alle planker/bord til riktig mål.

2. Skru sammen en 70 cm lang plank med en 30 cm lang plank så de danner en rett vinkel. Legg den lange
fjøla mot endeveden på den korte, og skru inn fra langsida. Bruk to skruer.

3. Gjenta punkt 2. Nå har du to rette vinkler.

4. Sett de to rette vinklene inn til hverandre så de danner et rektangel. Skru sammen  fra langsida. Bruk to
skruer på hver sammenføyning.

5. Inni hvert hjørne av rektangelet skal du skru fast på høykant de fire trestykkene som er 24 cm lange.
Bredside av trestykket mot langsidene av rektangelet.

6. Skru fast topp- plankene på 70 cm og 30 cm. Nå har du ei høy rektangulær kasse.

7. Legg en plante-duk i kassen og fyll den med jord. Man kan også lage bunn til kassa om man ønsker det.

8. Plant det du ønsker av urter eller andre vekster.
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Trinn for trinn 

Sag alle planker/bord til riktig mål. Skru sammen en 70 cm lang plank med en 30 cm 
lang plank så de danner en rett vinkel. Legg den 
lange fjøla mot endeveden på den korte, og skru inn 
fra langsida. Bruk to skruer. Gjenta, slik at du har to 
rette vinkler. 

Sett de to rette vinklene inn til hverandre så de 
danner et rektangel. Skru sammen  fra langsida. 
Bruk to skruer på hver sammenføyning. 

Inni hvert hjørne av rektangelet skal du skru fast på 
høykant de fire trestykkene som er 24 cm lange. 
Bredside av trestykket mot langsidene av 
rektangelet.  

Skru fast topp- plankene på 70 cm og 30 cm. Legg en plante-duk i kassen og fyll den med jord. 
Man kan også lage bunn til kassa om man ønsker 
det.  
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