
Se   Tom Berg´s fina arbete med att tillverka en Targabåge med skotskena till Rasmus   
tom.berg.se@gmail.com 

Du undrade hur jag gick till väga med konstruktionen, och så här gjorde jag:
 
Ovanpå sittbrunnssargens bakkant, mot akterruffen, sågade jag till två tjocka spånplattor som följde 
svängen mot akterruffen. Dessa två spånplattor fixerade jag samman med en bräda tvärs över sittbrunnen. 
Syns på bifogat foto.
I sittbrunnen ställde jag sedan en spånplatta mot kapellbågen, som jag skruvade fast i ovan nämnda 
brädan.
Jag ritade av kapellbågen på spånplattan och sågade till den efter ritsen. 
I de två spånplattorna som låg ovanpå sittbrunssargen skruvade jag fast plexiglas som lutades framåt och 
skruvades fast i den stående spånplattan. Därefter skruvade jag fast en plexiglasremsa ovanpå spånskivan, 
och för att få lite ”stuk” på bågen fick bakkanten på den ovanpå liggande plexiglasskivan skruvas fast där 
kapellbågen varit, och bågen byggdes framåt. 
 
Nu hade jag fått en form att gjuta plasten mot. 
Med Plastic Padding-glasfiber gjorde jag svängen under sittbrunnssargen mot akterruffen.
Därefter la jag glasfiber och plast på det vaxade plexiglaset, och ner på den PP utfyllda svängen under 
sittbrunnssargen. Efter att ha lagt några lager plast och glasfiber lyfte jag ur spånplattan med den påbörjade 
gjutningen. 
 
Inomhus fortsatte jag nu projektet. Ovanpå den blivande bågen la jag en kraftig rostfri plåt som sedan 
skotskenan skulle skruvas fast i. 
Av rostfri plåt tillverkades vinkeljärn i en press. Tre vinkeljärn bockades och svetsades fast i 
”skotskeneplåten” på var sida. De svetsades samman efter kurvan, och två vinkeljärn fick fortsätta ner till 
däcksnivå, där hål gjordes för infästning i sittbrunnssargen. 
 
Ett kabelrör plastades in för kabeldragning till en invändig lampa på mitten under bågen. Med 
polyuretanskivor fyllde jag ut mellan vinkeljärnen, och fick en jämn yta att fortsätta med plast och glasfiber. 
I stället för att bygga färdigt med glasfiber och plast, vilket medför ett ganska omfattande slipjobb på slutet, 
klippte jag till plastremsor som jag dränkte i plast på en vaxad plåt. Nu la jag på ett tjockt lager plast som 
jag blandat med glasfiber till en seg massa, på bågen. Sedan spände jag fast glasfiberremsorna på bågen. 



Se bifogat foto.
Kanterna fylldes med plast och microballonger.
 
Kaplellrören och remsorna som ska gå i rören köpte jag av en presenningsfirma, och en kapellmakare 
sydde fast blixtlås i remsorna. Jag nålade själv till de två nya kapellen som  kapellmakaren sedan sydde.
 
Hoppas du hänger med i svängarna, har du några frågor är du välkommen att höra av dig.
 
Hälsningar Tom


