
Der skal nu sprittes grundigt af med spritkluden (8) i hele 
skuffen, da det sikrer klæberen på side og bundholderne 
(2) klæber bedst muligt til skuffen
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Pakkens Indhold: 

1 Skillevægge
2 Side- & bundholdere 
3 Topholdere 
4 Skæreskabelon 
5 Hobbykniv 

2
BEMÆRK: Er din skuffe vinklet i siderne? Gå til billederne 16 til 18.
HUSK AT GØRE DIG UMAGE UNDER HELE SAMLING AF SÆTTET. 
DET ER MEGET VIGTIGT MED NØJAGTIGE MÅL
Læg først en plan for hvordan din skuffe skal se ud (Evt. 
tegn den på et stykke papir så du har et overblik)
 
Mål op hvor du ønsker dine skillevægge (1). Træk 4 mm fra 
dine mål da der skal være plads til sideholderne (2 & 3). 

Det er nemmere hvis du tager skuffen ud af dens møbel.  
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4

6 Målebånd 
7 Ekstra selvklæbere 
8 Spritklud 
9 Fløjmøtrik

Bemærk: Hvis du har skillevægge i træ, må du IKKE 
knække dem. Skær den i stedet 10-12 gange med hobby 
kniven med et godt pres, indtil der er skåret igennem. Evt. 
vend den om på den anden side og skær ved din 
markering så du kommer igennem.
Brug et skærebræt el. lignende når der skal skæres

Alternativer til skæring kan også være: Nedstryger, kapsav 
eller stiksav.

Brug skæreskabelonen (4) og rids ved din afmærkning. 

Rids nu afmærkningen, ved brug af hobbykniven (5) 3 til 6 
gange. Læg gerne lidt kræfter i. 

Mål skillevæggen (1) op, og marker med hobbykniven (5), 
et lille rids i overfladen.

5
Efter 3 til 6 ridser er blevet lavet på din skillevæg, lægger du 
skillevæggen ud på kanten af et bord, med ridsen oppe, og 
ud over bordkanten, og presser med et hurtigt tryk.

6
Herefter kan beskyttelsesfilmen på skillevæggen tages af, 
hvis en sådan forefindes.

7
Tjek nu om den, skårede skillevæg (1) passer ned i skuffen. 

Skær nu alle dine skillevægge til i hele skuffen.

8
Nu skal sideholderne (2) sidde fast (en på hver side) af (A) 
skillevæggen (1). 

Herefter monteres bundholderene (2) som vist på billedet (B).
Monter holderne (2 & 3) på alle dine skårede skillevægge (1).
(Sørg for det gennemsigtige specialklæber inde i sideholderne (2 
& 3), klæber sig ordentligt fast til skillevæggene)

Tag først beskyttelsesfilmen af selvklæberne af på skillerumsholderne 
(2 & 3) når du er tilfreds med alle skillerumsvæggene (1), deres 
placering, og sikre dig de passer til skuffen.

9
Hvis du har en 12 cm skillevæg, skal du bruge 2 
sideholdere (2) på siderne for at styrke strukturen.
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Tag nu beskyttelsesfilmen af alle skillevæggene (1).

Placer skillevæggen (1) i skuffen og pres side og bund holderne 
ind mod siden og bunden, så de kan klæbe mod skuffen.

11
Når den er placeret rigtigt, hold sideholderne (2) presset ind 
mod siden i 3 sekunder, med et god tryk, ved brug af 
skæreskabelonen (4), som vist på billedet.

12
Monter top holdere (3) ovenpå bundholderen hvis et ekstra 
skillerum ønskes som vist på billedet. 

14
Brug skæreskabelonen (4) igen til at presse bundholderen 
(2) ned med et god fast tryk, mod bunden af skuffen.

15
Nu skal skuffen bygges helt op, som du ønsker det.
Når skuffen er bygget, skal du lade den stå i minimum 1 
time, før du bruger dine indsats, så klæberne i holderen og 
i bunden af holderne kan hænge ordentligt fast.
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Drawganization is like meditation.

Designed and made in Denmark.
De bedste hilsner

Drawganize
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OBS: Er din skuffe vinklet i siderne?
Brug skæreskabelonen (4)
Stil den op mod den vinklede side på skuffen, 
løsne fløjmøtrikken (9) 
Læg den op til den vinklede side, og stram derefter 
fløjmøtrikken (9) (Som ses på billedet). 
Dette sørger for din skillevæg skæres i den rigtige vinkel.
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Bemærk: Hvis du har skillevægge i træ, må du IKKE knække dem. 
Skær den i stedet 10-12 gange med hobby kniven med et godt pres, 
indtil der er skåret igennem. Evt. vend den om på den anden side og 
skær ved din markering så du kommer igennem.

Afmærk nu på skillevæggen (1) med pen eller hobbykniv (5). 

Alternativer til skæring kan også være: Nedstryger, kapsav eller 
stiksav.

Rids med hobbykniven (5) 3 til 6 gange i vinklen. 

19
Sådan monteres sideholderen i en vinklet skuffe.
Gå herefter tilbage til billed 7 og fortsæt derfra.

Følg os & 
del dine skuffer på

@Drawganize
eller

info@Drawganize.dk
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