Den høje vaskebænk er her brugt som et krukkebord, der får planterne lidt op i øjenhøjde,
men det er også praktisk som stille fra-bord, når
der er gæster. Vaskebænk, 699 kr. Lille potte,
14,95 kr. Stor potte, 59,95 kr. (alt fra SILVAN).

GØR DET SELV

UDEKØKKEN
DE LUXE
Et stort overdækket udekøkken midt i haven,
komplet med overdækning og stor spiseplads,
giver masser af ekstra kvadratmeter og mulighed for
rigtig mange gode udendørstimer – også uden for højsæsonen.
Af Sidsel Zachariassen Foto Thomas Henriksen

E

t udekøkken med
overdækning giver
mange ekstra kvadratmeter til huset,
blandt andet fordi det
kan bruges ikke bare i højsommeren, men også om foråret
og efteråret. Overdækningen
vil nemlig holde på varmen,
skærme for dugfaldet om
aftenen, skåne havemøblerne
og gøre, at man slipper for at
tage puder og hynder ind om
aftenen.
Køkkenet er lavet så stort,
at der blandt andet er plads
til et kæmpe hjemmebygget langbord og masser af
udenomsrum. Mod skoven og
den flotte udsigt er de faste
vægge åbnet med et par store
genbrugsvinduer, der gør, at
rummet er badet i lys fra alle
retninger, og naturen altid føles
helt tæt på. Vinduerne, der ikke
behøver at kunne åbnes, er
med deres fine gamle sprosser
med til at tilføre karakter og
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charme til det nye og ellers ret
strømlinede byggeri, og op af
stolperne på ydersiden er der
plantet vin, så rummet med
tiden vil føles endnu mere som
en integreret del af naturen. De
store højbede giver terrassen
en flot afslutning og får det til
at virke ekstra hyggeligt.
KØKKENTJANS MED FRISK
LUFT OG UDSIGT
For at kunne rykke så mange
gøremål som muligt udenfor
og få ekstra meget glæde af
det dejlige uderum er der på
den ene langside bygget et
enkelt og funktionelt grovkøkken. I planlægningsfasen
er der taget hensyn til stort
set de samme ting, som når
man tegner et helt almindeligt
indendørskøkken, hvor et køkkenbord i en ordentlig arbejdshøjde og god stille fra plads, er
en selvfølge. Også her en det
en stor fordel, at køkkenet er
overdækket. Det gør det f.eks.
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muligt at have mange flere ting
fremme. Der er også indlagt
elektricitet, så man kan have
en kogeplade stående ude
permanent i hele sommerhalvåret, samt vand, så man kan stå
ude og vaske op. Under bordet
er der bygget nogle dybe og
praktiske hylder, hvor man kan
have kogegrej og kasser med
småting stående.
Her viser vi trin for trin,
hvordan udekøkkenet komplet
med overdækning, trapper og
højbede er bygget og giver et
overslag over omkostningerne.
Det kan sagtens gøres betydeligt billigere – så skærer man
bare ned på størrelsen.

Trin for Trin

på de næste sider

Byg udekøkken

De fine gamle vinduer giver
charme og karakter til det nye
rum og understreger fornemmelsen af at befinde sig inde –
og alligevel midt i naturen.
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XXX

OVERDÆKKET
TERRASSE
MED
VINDUER
Trin for trin

Tip

Lav skitse med mål for, hvordan terrassen og udekøkkenet
skal se ud. Det er vigtigt, at
fundamentet til træterrassen
er i orden. Her er stoplerne
delvist gravet ned og delvist
klodset op på fliser.

Sådan gør du
1 | Rammen for terrassen laves
først. Der krydsmåles, og
rammen afstives ved at grave
stolper ned og fastgøre dem
til rammen.
2 | Der sættes reglar af for hver
ca. 60 cm (afhængig af
bræddetykkelse). Det er dem,
terrassebrædderne siden
skal skrues fast i. Reglarne
understøttes for hver ca. 60
cm enten ved opklodsning på
flise (husk at lægge pap mellem flise og træ) eller ved at
nedgrave en stolpe og skrue
reglarne fast til denne.
3 | Det er vigtigt at holde afstand
både mellem brædderne og
mellem brædder og stolper,
da træ arbejder. Når forarbejdet er gjort, skal terrassebrædderne lægges med et
mellemrum på ca. 5-8 mm.
Afstanden til stolperne må
gerne være op til 10 mm.
4 | Overdækningen: Der fastgøres først reglar mellem
stolperne. Herefter lægges
stolperne op vandret på disse.
Det giver en stærk konstruktion, som fordeler vægten af
pladerne til taget.
5 | Imellem stolperne laves
skelettet til beklædning.
Beklædningen fungerer som
afstivning, men man kan evt.
lave ekstra afstivning ved at
montere lægter skråt. Det vil
gøre konstruktionen mere
stabil.
6 | Vægbeklædning monteres,
og der saves ud til vinduer
(vinduesmål + 15-20 mm).
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Gør det XXX
selv

UDEKØKKEN
Sådan gør du
1 | Skru en lang lægte på den
ene væg, så bordpladen kan
hvile på væggen, dermed
får du et lettere og mere
indbygget udtryk, end hvis
der er fire ben.
2 | Rammen til køkkenet sættes
sammen. En lægte udgør et
ben, og udenpå sættes de
vandrette lægter, der bærer
bordpladen.
3 | Skru de lodrette lægter på
de to vandrette lægter.

4 | En bordplade lægges nu på
som den nederste hylde og
skrues fast.
5 | Bordpladen lægges nu på
den øverste del og skrues
fast. Vasken måles ud, og hullet saves ud med en stiksav.
Køkkenet males, og vasken
monteres og er nu klar til
brug.

Køkkenet er malet i en lys grøngul (Dyrup Y04), mens kanten
på bordpladen står frem i træ, som passer flot til lærketræet.
Kogeplade, 219,95 kr. Armatur, 399,95 kr.

1

2

3

4

5

FORÅR 2013

FORNY MED SILVAN

37

