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 RITIRATIPÖYDÄN RUNKO 

  

”Metsän seinä 

on vain vihreä ovi, 

josta valo 

ohjaa ystäväänsä” 

Risto Rasa 
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laudan pituus 2- 3 metriä 

riippuen ritiratirullan mitasta 

 

 

korkeus n.80cm 
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1. Aloita työ katkaisemalla pöydän neljä 

(4) jalkaa. Jalan pituus on 78 cm. Jalkojen 

kapeamman pään halkaisijan pitää olla 

vähintään 6cm.  

 

2.Poraa jalan yläpäähän 22mm reikä, 

jonka keskikohta on 7cm puun päästä 

mitattuna.  

3.Sahaa puun keskelle 22mm hahlo joka 

päättyy porattuun reikään. 

  

4.Seuraavaksi katkaise neljä (4) vaakatukea. Tukien pituus on noin 90 cm. Tukipuiden halkaisija 

voi olla pienempi kuin jaloissa, mutta vähintään 3cm. 

5. Tarvitset neljä (4) ristitukea (diagonaalia), ovat hieman vaakatukia pidempiä. 

 

7
 c
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22 mm 
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6.Pöydän päätykehikkojen sitomisen voit aloittaa 

vaakatuista, ne on hyvä sitoa jalkoihin pukkiköytöksellä. 

Jalan ja vaakatuen pitää olla 90 asteen kulmassa 

toisiinsa nähden. 

 

Vinkki: Voit tehdä alkuun vaakapuuhun tukkikytkyn tai varmistetun 

lehmänkytkyn. Pukkiköytös voidaan päättää esimerkiksi 

vaakapuuhun solmittavalla siansorkalla. Voit tehdä myös loppuun 

kasisolmun, jonka kiristät kiinni siansorkkaan. 

Sitoessa pyri sitomaan pukkiköytös siten, että kierrokset 

(3) tulevat tiiviisti toisiinsa kiinni eivätkä mene ristiin. 

 

 

Pukkiköytös 
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7.Vaakatukien jälkeen sidotaan vinotuet (diagonaalit). 

ristiköytöksellä. 

 

Ennen kuin sidot ensimmäisen vinotuen toisen pään 

kiinni, niin varmista, että päätyneliö on pysynyt 

suorassa kulmassa. 

 

 

 

Ristiköytös 
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8.Kun päädyt on sidottu, voidaan seuraavaksi nostaa laudat (2 kpl) jalkojen 

hahloihin. Sijoita lauta siten, että laudan päästä on 10 cm jalan keskelle. Lautojen 

pituus on sama kuin käytettävän ritiratirullan mitta. 

 

 

 

 

 

Koputa lautaa alaspäin siten, että se on   hahlon 

pohjassa.  

 

 

 

 

 

 

 

9.Tämän jälkeen poraa 22 mm reikä joka 

menee läpi jalasta ja laudasta. 

10.Vuole reikään sopiva, mutta tiukka 

puutappi.  

11.Katkaise tapista ylimääräinen osuus. 
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12.Käännä jalat ja laudat kohtisuoraan 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden ja kiinnitä  

alasidontapuu pukkiköytöksillä vaakatukiin. Alasidontapuun mitta määräytyy lautojen pituuden 

mukaan 

 

 

 

 

 

 

13.Tämän jälkeen sinun tarvitsee 

sitoa pituussuunnan vinotuet 

ristiköytöksillä kaksi (2) kpl jonka 

jälkeen ritiratipöydän runko on 

valmis.   
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TYÖKALUT JA TARVIKKEET: 

• MITTA  

• KYNÄ 

• SAHA 

• VINTILÄ 

• PORA 22mm 

• PUUKKO 

• VASARA 

• NARUA TAI OHUTTA KÖYTTÄ   

o Esimerkkipöydän liitokset sidottiin Sisalnarulla. Yhteen liitokseen kului narua noin 3metriä (narun menekkiin vaikuttaa puiden halkaisija ja 

tehtyjen kierrosten määrä). 

 

KÄYTETYT SOLMUT: 

• TUKKIKYTKY 

o https://fi.scoutwiki.org/Tukkikytky 

• LEHMÄNKYTKY 

o https://fi.scoutwiki.org/Lehm%C3%A4nkytky  (solmu on varmistettava) 

• SIANSORKKA 

o https://fi.scoutwiki.org/Siansorkka 

• PUKKIKÖYTÖS 

o https://fi.scoutwiki.org/Pukkik%C3%B6yt%C3%B6s 

• RISTIKÖYTÖS 

o https://fi.scoutwiki.org/Ristik%C3%B6yt%C3%B6s 

• KASISOLMU 

o https://fi.scoutwiki.org/Kahdeksikko   
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