












FOGSVANS

FOGSVANS 
Kapa och klyva trämaterial. Sågar 
med rakt snitt

LINJAL

LINJAL 
Används för att mäta med. Finns i längder 
från 300 mm till 1000 mm

STRYKMÅTT

STRYKMÅTT 
Ritar en linje parallellt med en kant. Används 
ihop med en penna.

SMYGVINKEL

SMYGVINKEL 
En ställbar vinkelhake. Används exempelvis 
för att föra över vinklar från en ritning eller 
från en mall till ett arbetsstycke















VINKELHAKE

VINKELHAKE 
För att kolla och rita på vinkelräta (90grader) 
sammansättningar och kanter.

KONTURSÅG

KONTURSÅG 
Såga krokiga och svängda snitt. 
Finns med sågblad för trä och 
sågblad för metall.

LÖVSÅG

LÖVSÅG 
Såga krokiga och svängda snitt. 
Finns med sågblad för trä och 
sågblad för metall.

STÄMJÄRN

STÄMJÄRN 
För att exempelvis hugga ur i trä där det skall 
vara raka kanter.















SKÖLP

SKÖLP 
För att hugga ur i trä där det skall vara 
svängda kanter (eller raka) som exempelvis 
en skåltillverkning

TÄLJKNIV

TÄLJKNIV 
För att tälja med. 

SPÅNHYVEL

SPÅNHYVEL 
För att avverka material på smalare träbitar. 
Används genom att hyveln dras mot sig själv. 

RUBANK

RUBANK 
Till att hyvla brädor och plankor plana och 
jämntjocka.















PUTSHYVEL

PUTSHYVEL 
Till att hyvla brädor och plankor plana och 
jämntjocka.

RASP

RASP 
För att forma trä. Verkar tycker och lämnar 
en grov yta.

HALVRUND FIL

HALVRUND FIL 
Formar trä. Lämnar en finare yta

ANSATSFIL

ANSATSFIL 
Formar trä. Lämnar en finare yta















BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE 
För att borra och skruva med

SKRUVMEJSEL

SKRUVMEJSEL 
För att skruva i skruvar

SNICKARHAMMARE

SNICKARHAMMARE 
För att spika i spikar. Det går även dra ut 
spikar med den. 

PENHAMMARE

PENHAMMARE 
För att spika i spikar. 















TRÄKLUBBA

TRÄKLUBBA 
För att slå på exempelvis ett stämjärn

SYL

SYL 
För att markera i trä innan borrning.

SPIKFÖRSÄNAKRE

SPIKFÖRSÄNKARE 
För att driva i spikar den sista biten. Detta för 
att undvika att få märken i träet från 
hammaren.

SKRUVFÖRSÄNKARE

SKRUVFÖRSÄNKARE 
För att skapa en försänkning i träet för 
försänkt skruv















SICKLING

SICKLING 
För att skrapa (sickla) bort ojämnheter i trä. 
Man kan också sickla bort ojämnheter i 
lackade ytor innan omlackning sker.

HOVTÅNG

HOVTÅNG 
För att dra ut spik med. 

DRILLBORRSKAFT

DRILLBORRSKAFT 
För att tillsammans med ett borrstål borra hål 
med.

SLIPKLOTS

SLIPKLOTS 
Tillsammans med slippapper för att slipa trä















SLIPPAPPER

SLIPPAPPER 
Slipa trä för att skapa en len och fin ytan. 
Kan användas tillsammans med slipklots. 

BÅGFIL

BÅGFIL 
För att såga och kapa metall

SIDAVBITARE

SIDAVBITARE 
För att klippa av tunn ståltråd och spikar 
med

SPETSTÅNG

SPETSTÅNG 
För att använda när man böjer ståltråd och 
även där det är svårt att komma åt.















KOMBINATIONSTÅNG

KOMBINATIONSTÅNG 
Tång som båda kan användas för att 
klämma åt, bocka ståltråd och klippa av 
ståltråd och spik.

BÖJTÅNG

BÖJTÅNG 
För att böja ståltråd till runda former

POLYGRIP

POLYGRIP 
För att klämma åt och exempelvis vrida runt 
muttrar som blivit utslitna och runda

POPNITTÅNG

POPNITTÅNG 
Används ihop med blindnitar, även kallade 
popnitar, för att nita ihop metallbitar.















SKIFTNYCKEL

SKIFTNYCKEL 
för att skruva på muttrar och bultar

PLÅTSAX

PLÅTSAX 
För att klippa tunnare plåtar. Finns i höger, 
vänster och rakt utförande

SKÅLFORM

SKÅLFORM 
Form för att driva fram skålar i metall

STÅLBORSTE

STÅLBORSTE 
För att borsta rent metall















DRIVHAMMARE

DRIVHAMMARE 
För att driva plåt med. 

KULHAMMARE

KULHAMMARE 
Främst för att använda till metallbearbetning. 
Då används sidan med kulan. Den plana 
banen kan användas till att spika i spikar 
med. 

SÅGLÅDA

SÅGLÅDA 
Kapa brädor vinkelrätt, 90 grader

FILKLÄMMA

FILKLÄMMA 
Används i hyvelbänk för att spänna fast 
arbetsstycken. Då blir det lättare att komma 
åt och arbeta på arbetsstycket






KÖRNARE

KÖRNARE 
För att markera i metall  innan borrning 

BÄNKBORSTE

BÄNKBORSTE 
För att sopa av arbetsbänken.

MÄRKSTIFT

MÄRKSTIFT 
För att markera för att borra hål för träplugg

HÖRSELSKYDD, SKYDDSGLASÖGON

HÖRSELSKYDD, SKYDDGLASÖGON 
För att skydda sin hörsel och sina ögon vid 
arbete då det finns risk för skador.

	

	

	

	


