NÅR UDELIVET OPLEVES I HAVEN

God fornøjelse!
Dette er en fortælling om et
ønske fra et barn om en hule i
haven, der blev til en hule man
kunne sove i. Som tegningen
blev skabt udviklede det sig til
en lille shelter, tegnet og
bygget af en glad amatør med
god hjælp fra sin far, som har
styr på værktøj og håndværk.
Guiden her er en fortælling, og
projektet ændre sig en smule
undervejs, da man jo må
tilpasse sig de små skævheder
og nye ideer der dukker op.
Til sidst findes en
materialeliste.
Copyright på billederne: Gitte
Olsen

Tegningerne
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Del 1 Rammen
Hjørnestolperne er sat 50-60 cm i jorden.
Til rammen er ud over hjørnestolperne brugt 8 reglar i den ydre ramme (rundt om hjørnestolperne) og 4
reglar til at forstærke gulv og tag.
Det var en stor fordel at have flere vaterpas, så vi kunne måle flere steder samtidig.
Beregning af krydsmål
Jeg har brugt pythagoras, for at sikre en ret vinkel
a²+b²=c²
Udregningen ser således ud
200²+140²=
40.000+19600=59600
Kvadratroden af 59600 = 244
Krydsmålet bør derfor være 2,44 m
Vigtigst med krydsmålet er dog, at det er de samme på begge diagonaler, når de øvrige mål passer. Dette er
for at undgå at huset vrider.
Højden på gulvet er sat efter ønske om laveste placering, og så i vater. Der er derfor ikke målt en højde til at
placere gulvrammen.
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Hjørnestolperne saves af i toppen, så de flugter med reglarne.

Del 2 Gulvet
Til gulvet bruges terrassebrædder, her kan med fordel anvendes 4 meter brædder for at minimere spild.
Gulvbrædderne lægges ud over rammen, således de kommer til at støde op ad beklædningen.
Ud over rammen er der lagt to lægter til at skrue gulvet fast på.
Vi startede bagerst i shelteren, og slutter ude foran med den lille terrasse.
Som finish sættes et bræt på højkant under det sidste gulvbræt for at dække reglarne. Der afsluttes med to
stumper (spildstykker) i hver side.
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Del 3 Beklædning
Beklædningen sidder imellem hjørnestolperne. Vi startede ved den forreste stolpe, og den anden sidste er
så skåret på langs, for at passe ind i det manglende stykke.
Vær opmærksom på at få tegnet hældningen af ved taget, så brædderne i toppen bliver skåret en smule
skævt.
Det bagerste bræt på siderne og de to brædder i siderne på bagsiden er lidt bøvlet. Der skal fifles med
nogle hakker til reglarne.
Sørg for at sætte brædderne tæt op ad hinanden. Det skal dog forventes at de vil give sig med tiden, så
denne løsning bliver ikke helt tæt.
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Del 4 Taget
Ud over rammen er der lagt to lægter til at skrue taget fast på.
På bagsiden skal der et terrassebræt på enderne af reglarne.
Så skal de to tagplader på, og skæres til. De skal flugte med reglarne, da der efterfølgende vil komme et
bræt på i siderne og fronten.
Så skal tagfoden på.
Den vil have nogle grimme kanter i enderne – dem har vi valgt at dække med et bræt så ingen kommer til
skade.
Jeg havde ikke købt start-shingels, men det havde nok været det rigtig at gør. Vi skar de halve hexagoner af,
og startede med de lige stykker. Til dem brugte vi klæbeasfalt og papsøm. Så lagde vi ellers taget deropad,
med dets eget klæb og papsøm ud for hver reglar (det er en fordel at strege op hvor de er). På den måde
sikrede vi de ikke stak igennem taget.
Da vi var færdige var der 1 shingel tilbage, puha.
Så fik den et bræt på de 3 sider, her brugte vi en malerpind ovenpå taget (altså 4-5mm) til at sætte brættet
efter, så brættet stak en smule op. Så fugede vi kanten mellem tag og bræt hele vejen rundt med
klæbeasfalt.
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Fronten på shelteren er lavet med et par stumper reglar for neden og terrassebrædder for oven, som er
påsat gulvet og øverste reglar. Så er der skruet 4 terrassebrædder på højkant.
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Det lærte vi undervejs
Hjørnestolperne
Det kan virkelig være en fordel at være lidt ekstra hænder når man skal måle og stampe og holde
hjørnestolperne. Har man ikke det kan man med fordel lave en masse skråstivere der støtter på jorden eller
de andre stolper, indtil man kan sætte dem fast.
Læg ikke en tommestok på jorden på en skråning og tro den måler rigtigt. Det skulle være 200 cm, men
blev kun 198 når vi holdt tommestokken i vater.
Tagpap
Tagpap har en udetemperatur der anbefales når det skal lægges (når det er det selvklæbende og ikke det
der skal varmes på)
Beklædningen
Når der ikke er nogen former for overlap vil brædderne med tiden arbejde, og der vil komme luft imellem.
Ønsker man den helt tæt kan man fra start sætte beklædningen med et overlap, eller som mig vælge med
tiden at sætte lister, brædder eller plade på indersiden for at tætne. Jeg har valgt ikke at sætte noget på
udvendig fordi den har det udtryk jeg ønsker udefra.

10

Materialeliste
Alle materialer er købt i Jem og Fix.
Priserne er hvad jeg har givet – de kan derfor ændre sig.

Materiale

antal

Stk.pris

I alt

IMP. REGLAR 45 x 70 2,4 M

17

37,80

642,60

IMP. STOLPER 75 X 75 2,4 M

4

43,20

172,80

PHØNIX KLÆBEASFALT

1

44,95

44,95

TAGFOD SORT 55 X 80 X 1000 MM

3

29,95

89,85

IMP. TERRASSEBRÆDDER 32X125 3 M

6

35,25

211,50

IMP. TERRASSEBRÆDDER 32X125 3 M

21

41,25

866,25

IMP. TERRASSEBRÆDDER 32X125 4 M

9

55,00

495,00

KRYDSFINER TAG 15MM

2

269,00

538,00

TAGSHINGELS SORT PK A 3M2

2

177,00

354,00
3.414,95

Derudover:
Diverse skruer
Papsøm
Evt. læsejl og materialerne til dette
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