
Det er de færreste, der
har en grill, som er stor
nok til et større gæste-

bud, hvor maden skal tilbere-
des på én gang.

Du kan leje en stor grill
hos fx din slagter, men du kan
også konstruere den til lejlig-
heden af en halv jerntønde.

Tønden – 80 centimer høj
og 60 centimeter i diameter –
fik vi for en flad halvtredser
hos en ophugger.

Hvis tønden har indeholdt
olie eller lignende, skal den
skylles godt igennem, og van-
det skal efterfølgende afleve-
res på en genbrugsstation.

Grilltønden er utrolig en-
kel at fremstille. Tønden sa-
ves igennem med en elektrisk
stiksav, og grater fjernes med

Kæmpe grill til
de store fester

Der kan virkelig være noget på grillristen, som her er forsynet
med håndtag, så det er nemt at flytte den store rist.

en metalhøvl eller -fil. Heref-
ter borer du et hul til hvert af
de fire ben (B), som består af
almindelige vandrør, Ø 1 tom-
me. Benene skal have gevind
i den ene ende og monteres
ved hjælp af en møtrik og en
slutmuffe.

Risten konstrueres af 8
millimeter rundjern og sam-
les (bindes eller svejses) med
en afstand på tre centimeter
(se på næste side, hvordan du
selv kan svejse grillristen).

De to lange stykker (C) til
risten skal være 10 centime-
ter længere end tønden, mens
tværstykkerne (D) skal være
5 centimeter længere end
tøndens diameter.

Når grillen er samlet, kan
du eventuelt bore nogle hul-

TIPS

Giv en halv tønde bort
Når du har skåret jerntøn-
den igennem og står med
to halve tønder, kan du
glæde venner eller bekend-
te med den anden halvdel.

Det har vi brugt

• 1 jerntønde (A)
• 4 ben (B), Ø 1", 

a 20 cm vandrør, Ø 1"
• 4 møtrikker, Ø 1"
• 4 slutmuffer, Ø 1"
• 4 endemuffer af plast, 

Ø 1", så grillen kan stå 
på jorden uden at synke i 

• 16,1 m rundjern (C + D), 
Ø 8 mm

• Ståltråd, fx Ø 0,5 mm
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Benene (B) skrues i, så de står skråt.
Men du kan også undlade dem helt
og i stedet for grave tønden (A) 
ca. 15 centimeter ned i jorden.

ler i bunden af tønden, så
regnvand kan løbe fra, hvis
grillen står ude.

Inden du hælder kul eller
briketter i grillen, bør du
lægge et lag grus eller sand i
bunden – det forhindrer, at
den tynde jernplade brænder
for hurtigt igennem.

A

B

B

B

D

C


