instruktion/LEKSTUGA

FÖRBEREDELSER
Det är viktigt att välja en bra
plats för lekstugan; inte för
nära infart, gata och bilar men
gärna med uppsikt från huset.
Och det ska vara på en plats
där barnen gärna vill vara! Om
du väljer att placera lekstugan
så att den syns väl från grannen är det bra att fråga innan
du börjar bygga.
Du ska jämna av markytan,
skyffla bort eventuell gräsyta
och ersätta den med grus. Se
till att du har verktyg för att
spika, skruva, såga och putsa.
Glöm inte vattenpass, måttband (minst tre meter), snickarvinkel och penna.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Se listan här intill.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Två personer, som har åtminstone lite snickarvana, kan klara
av det på en helg.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Trävirke, takpapp, spik, skruv
och färg: ca 1 000 kr
7 st 12 mm tjocka formplyskivor
mått 1 200 x 2 500 mm: 3 500 kr
Väljer du i stället spånskivor
med samma mått kommer du
ner till drygt halva kostnaden.
Livslängden på lekstugan blir
då bara tre till fem år, vilket
kanske är tillräckligt om den
bara ska användas av ett barn.
Om flera barn ska kunna ärva
lekstugan efter varandra är
formplywood bättre.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Lekfullt av standard s
En välplanerad och välplacerad lekstuga
kan bli ett mycket välkommet tillskott
till trädgården för familjens yngsta.
Här bygger vi en lekstuga av uteplywoodskivor (så kallad formply) genom
att först göra i ordning golvplatta,
väggar och taksektioner. När de är helt
klara monteras de ihop.
Det här är en metod som går mycket
snabbare än om du bygger en traditionell trästomme med takstolar och allt, och sedan klär den med panelbräder.
Om du utgår från den här modellen kan du räkna med att två någorlunda snickarkunniga kan bygga ihop den på en helg. Men två personer behövs, för de sju plywoodskivorna är rejält tunga.
Av Leif Qvist

Det här behövs:
• Plyfaskivor, tjocklek 12 mm mått 1 200 x 2 500 mm (2 440 mm): 7 st
• Tryckimp. furu råplan 45 x 70 mm till golvram: ca 11 meter
• Trekantslist 45 x 45 mm till takvindskiva: ca 4,5 meter
• Furu 22 x 95 mm till vindskiva: ca 7,5 meter
• Hyvlad furu 45 x 45 mm till spiklist och stolpar: ca 15 meter
• Furu 22 x 70 mm till knut och fönsterlister:
ca 12 meter
• Furu 22 x 45 mm täcklist till takvindskivor
ca 4,5 meter
• Takpapp: ca 15 meter
• Tegelstenar till grund, alternativt
trädgårdsplattor eller
natursten: 9 st
• Förzinkad trådspik 50 mm
• Pappnubb
• Självborrande
krysskruv 30
och 40 mm
• Utefärg, gul
och vit

Två stycken arbetsbockar i
bordshöjd spar både ryggar
och knän vid måttritning och
sågning med elsticksågen.
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rd skivor

När markytan har planats ut sågar du till en golvplatta 1 200 x 2 200 mm och
skruvar eller spikar fast golvramvirket enligt ritningen. Obs! Missa inte tvärregeln som ligger 800 mm från ena kortsidan. Lägg ut de nio tegelstenarna i hörnen
respektive under lång- och tvärreglarna. Packa grus under plattan så att det blir
stadigt och kolla med vattenpasset att den ligger vågrätt. I fortsättningen blir bottenplattan en arbetsyta.

Såga ut

de två långsidorna och gavlarna enligt måtten ovan.
Spika fast monteringslisterna. Alla nedre lister ska fästas 40 mm från
underkanterna, utom i dörrväggen där listerna ska ligga längs underkanten.
Långsidornas stående lister ska spikas 12 mm från kant men den övre listen
i ytterkant. Gavlarnas övre lister spikar du i ytterkanterna. De två räckena
i fronten ska också ha en bottenlist 40 mm från underkant. Monteringen
börjar med att du ställer ena långväggen på plats så att bottenlisten vilar
på golvplattekanten, se detaljskiss nedan. Spika fast. Passa nu in gavelväggen
och spika fast den både mot golv och i den stående hörnlisten på långväggen.
Gavelhörn går inte omlott. Fortsätt med nästa långvägg, dörrvägg och räckena
enligt samma princip. Takskivorna sågas till 2 500 x 1 000 mm och den ena ska ha
en spiklist i överkant som passar in mellan gavelväggarna. Båda takskivorna ska
också ha spiklister som passar in till "verandans" räckesstolpar. När takskivorna
ska monteras behövs en extra medhjälpare och en hushållsstege.

När takskivorna

är på plats med lika överskjut på gavlarna spikar du trekantslisterna i ytterkanterna (se detalj nedan till höger).
Nu ska hela huset målas. Vi valde gult utvändigt, vitt invändigt och lämnade
bottenplattan omålad. Efter att ha mätt och sågat till alla lister till hörn, dörr,
fönster och takvindskivor målades de vita.

Medan färgen

torkar kan du spika fast takpappen med pappnubb. Börja
med den nedre remsan och låt den ha lite överlapp över kanten. Ta sedan
nästa pappremsa som överlappar föregående med 10 cm, och sist översta
remsan som viks över nock. Obs! Pappen ska gå upp på trekantslisterna på
gavelkanterna (se detaljskissen ovan).
Verandan får två enkla fasta sittbänkar innan alla målade lister spikas på
plats. Om du vill ha fönster på stugan så rekommenderas plexiglas.

Bonustips: Snickra små stugmöbler eller en dörr av alla spillbitar.
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