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Under vinterns putsande ftill blicken pfl den dflr bulan lilngst ner
pfl diirren. Stor som en tumnagel.

Man skall slipa bort precis si mycket

sfl att man ser pl&ten frd.n stommen. Ndr

du slipat runt hela ddrren trillar bladet
av. Det dr nu enkelt att plocka loss hela

sidorutan med vevar och grejor.

\Jasta steg iir att bliistra stommen

I\ samt grundmflla den. Under tiden

du hflllit pi, har fiirhoppningsvis det

nya bladet dykt upp pfl posten.

Nu kommer the tricky part, d v s

monteringen av det nya dorrbladet.

Tanken d.r att man skall liigga det nya

bladet pi biinken med utsidan ner&t.

Diirefter liigga i stommen och forsiktigt

btirja banka fast bladet.

Bortslip-
ning av
botten pi
tIJ-ett

Hdr dr
plitrutan

bortkapad
och jag

inser att
det blir

mer jobb
iin jag
trodde

Ilen har varit dilr nflEa fl,f men jag har ftirtrilng den.
Niir jag nu tittade lite noggrant pfl den seg jag att den hade

btirjat spricka pfl toppen.
wtflttet var rflgat!

Nu skulle den bort!

Anders Jiinsson, Hiillviken
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Jag 

monterade av dorren och lade

| "pp 
den pa arbetsbiinken. Min

Ylu" var att kapa bort en ruta pf, ca

5 ginger 5 centimeter och diirefter
tiilla i frisk plAt.

Detta gjorde jag ocksd, i alla fall

steg ett.Jag kapade bort en ruta som
jag trodde skulle rzicka.

Tyviirr iir det en sak som isberg

och rostbubblor har gemensamt:

man ser endast toppen, resten ligger

dolt under ytan.

Niir jag kapat loss min ruta insAg
jag att det hiir skulle bli mer jobb

2in jag trodde. Det var lite smiruttet

ldngs hela nederkanten.

T\et enda raka var att byta

tJhela dorrbladet. Mer jobb iin

vdntat, som vanligt.

En dorr best6r av en stomme

samt ett dorrblad eller door skinsom

det kallas pA engelska.

Dorrbladet 2ir det som du ser

frin utsidan och som sitter kliimt

fast runt stommen, plus dr fdstat

med nflgra punktsvetsar.

Dorrbladet iir riitt latt att plocka

bort. Det sitter alltsi klii.mt runt

stommen.

Man tar en vinkelslip och slipar

bort, om ni trinker er, botten av

ett "IJ".

SA hiir ser det ut nir diirrbladet lossnar frin stommen
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Nu iir diirr-
bladet av
och man
inser att
man giorde
rett som
bytte hela

Kanten man skall kliimma till iir
ftirbockad, sA i teorin iir det bara att
knacka till kanten si att den kliimmer
om pld.ten pfl stommen.

I praktiken ii.r det ocksA sd:, om man
dr van.

Det iir inte jag. Se jag fegade lite.

Jag 
gjorde sA hiir: Med hjelp av en

I bagfl sAgadejagner ettjack i den del
vav 

plS.ten som skulle bockas, ca l0 mm
in frfln varje hrirn av ddrrbladet.

Pfl sA vis kunde jag fixera bladet
ungefdr som kl[derna pi en gammal-
dags klippdocka.

Diirefter knackade jag ner plflten pi
ovriga delar till ca 45 graders vinkel, for
att sedan med hjelp av en polygripting
och en trlibit kliimma dit sista biten.
Denna teknik tycker jag fungerade
perfekt.

Jagprovade fcirst med att banka runt
kanten, men tyckte detta var sv&rare.
Dorren ?ir ju kupad och jag tyckte
det var svirt att ffl ett moth6ll som
fungerade.

Dessutom iir det lett att man skadar
utsidan om man slir fir hflrt. Polygrip-

tekniken ilr nog att foredra for den
ovane.

l\Ta. man knipit fast bladet, siitter
I \ nran en punktsvets pi ungefiir var

Si hflr ser
ett nytt

daor skin
ut

5 centimeter.

Pi ovansidan av
dcirren, pa biigge

sidor om diir rutan

gflr upp och ner,

skall man slagloda

fast bladet annars

spricker det diir, allt
enligt Morgan pe
Bennets.

Jug har forsrikt

l ista ut varfor och

tror det beror pi att

det bildas en bryt-
kraft niir man std.nger
dorren med rutan
UPPE.

Jag hade inte till-

g&ng till nigon slaglodningsutrustning

si jag valde att svetsa fast den.

en dr det dags att Aka till billackera-
ren.Jag tog med det gamla dcjrrbla-

det som fiirgprov.

Efter en vecka var det tid att
hiimta dorrarna. Lackeraren hade
lyckats perfekt med kuliiren. Si det
vat bara att kora hem och montera

tillbaka alla delar.

Ett par sena kviillar senare satt
atlt pfl plats, och TR5:an dr nu redo
ftir sd.songens d.ventyr.

Stommen
bl[strad
ochgrund-
malad

Diirren
klar ftir

lackering


