
Köket är ofta det rum som tar längst tid att packa. 
Packningen kan lätt slita på kroppen om man inte har 
en bra arbetsplats med bra höjd och belysning.

För att undvika statiskt arbete, flytta kroppsvikten lite 
då och då från det ena benet till det andra. Se till att 
sträcka på dig regelbundet. 

Man kan enkelt bygga en arbetsplats av flyttkartonger. 
Höjden anpassas med omonterade kartonger.

Bygg en arbetsbänk av flyttkartonger

Håll tre tallrikar i 
handen och sätt ner 
en av dem mitt på 
makulaturbunten.

Vik några makulatur-
blad över tallriken.

Lägg på en tallrik 
till.

Vik över.

När tallrikarna är 
täckta tar du ett 
”agustagrepp” och 
viker under pappret.

Vik in sidorna och 
”rulla ihop” till ett 
paket.

”Agustagrepp”

Packning av glas och porslin

Att göra ett paket med tre tallrikar
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Att packa in glas

Tallrikar
Packas alltid stående i kartongen. Om 
man packar tallrikar i travar får den 
understa bära tyngden av alla andra. Om 
tallrikarna står på högkant får de bära 
sin egen vikt.

Glas
Ska också packas stående men man kan ha 
ett lager liggande glas överst i en kartong. 
Lägg i så fall ett skyddande lager ihoprulla-
de pappersark både under och över glasen. 

Bestickkorgar & Diskställ
Läggs med besticken direkt i kartong. Slå 
ett skyddande lager papper runt.

Slå in diskstället och lägg det underst i 
kartongen. 

Knivar
Vassa föremål så som köksknivar slås in 
noggrant för att inte eggen ska komma 
till skada. Vassa saker ska läggas mitt i 
kartongen så att de inte kan sticka ige-
nom kartongväggen och skada någon.
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Enklare vinglas- kan packas två och två

Glasen ska stå i lådan. Om glasen sticker upp 
över lådans kant kan de krossas när kartongerna 
staplas.
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