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HØJT HUMØR
I PÆLEHYTTEN
En god placering, et højt fundament af telefonpæle, en
hjemmebygget trappe og masser af maling – det var alt, hvad
der skulle til for at forvandle Siegfreds lille standardlegehus til
en liebhaverhytte i eventyrklasse.
Af Sidsel Zachariassen Foto Thomas Roger Henriksen Legehuset og alle materialer er fra Silvan
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E

t legehus kan rumme en hel verden
af leg og drømme, og jo mere
energi og opmærksomhed det får,
jo mere spændende bliver det. En
del af det sjove er nemlig at være med
helt fra starten – at skabe noget sammen
med nogen. Siegfreds lille røde pælehytte,
der ligger under et stort gammelt egetræ
og næsten vokser ud af skrænten, er i
sit udgangspunkt et ganske almindeligt
færdigkøbt legehus fra Silvan. Men for at
gøre det lidt ’ufremkommeligt’ og dermed
mere interessant er huset hævet op på et
fundament af telefonpæle og forbundet til
haven med en lille bred trappe, som i sig
selv er sjov at rende op og ned af.
KOM IND OG LEG
Fra verandaen går man gennem en lille
gul dør og lige ind i det fineste mini-hjem,
hvor alle væggene og lofterne er malet
hvide for at få huset til at virke så luftigt og

højloftet som muligt. Gulvet er malet i en
flot blå, som spiller godt sammen med det
røde og hvide, og langs den ene væg er
der bygget et smukt lille køkken med vask,
vandhane og kogeplader. Fine små hylder
med gamle loppefund giver køkkenet
stemning, og det er lige til at dække op
til store og små gæster. En gammel seng
har fået madras og puder, så den både kan
fungere som siddeplads og som slængeplads, og i den gamle reol er der plads til
bøger, træspil og legetøj.
Da taget er tæt, og der er en god naturlig ventilation i huset, kan man sagtens
have de forskellige ting liggende hele
sommeren. Men det er en god ide at tage
puder og madrasser indenfor, når vinteren
kommer. Så bliver indretningen ved med
at være frisk, lækker og levende. Også når
man skal tage hul på en ny sæson året
efter.
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LegehUs trIn foR triN
Sådan gør du
1 | Det er vigtigt med et godt fundament til
huset. Her fire nedgravede telefonpæle
med en fastgjort ramme af 125 x 45 mm
reglar, der fungerer som sokkel. Herover
samles bundrammen, som følger med
byggesættet.
2 | Tjek brugsanvisningen nøje, inden du går
i gang, og find det rigtige værktøj frem.
3 | Rejs væggene.
4 | Vær omhyggelig – og hvis der skal bruges hammer: Slå ikke direkte på fer, da
den så nemt bliver ødelagt. Når væggene
er rejst, lægges gulvet, hvorefter taget
lægges på. Som det sidste monteres
vindue og dør.
5 | Grund træværket med olie og mal huset
i den ønskede farve.
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Trappe
Trin For triN
Sådan gør du
1 | Læg en flise, som trappen
kan hvile på. Det er vigtigt,
at den ligger i vatter.
2 | Tilpas sidevangerne således,
at vinklerne passer.
3 | Mål højden og bestem antallet af trin. Trappetrinene skal
sættes med en afstand på
ca. 16-18 cm. Mål, sav til og
skru fast.

leGehuskøKken
Trin For triN
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Sådan gør du
1 | Lav først en skitse for, hvordan køkkenet skal se ud, og
bestem størrelsen på det.
Skær MDF og bordplade ud
med de ønskede mål.
2 | Fastgør lister på MDF og
bordpladen, hvor de skal
samles. Husk at skrue fra
listesiden, således at skruer
ikke bliver synlige.
3 | Skru sider og hylder på.
4 | Find en plastikkasse, der kan
fungere som håndvask, eller
køb en billig stålvask, evt.
på loppemarkedet. Bestem
målene og skær ud til den.
5 | Skær ud til kogeplader i
MDF-plade med stiksav og
mal dem sorte. Fastgør dem
ved at skrue fra undersiden.
Brug nogle træknopper som
drejeknapper til komfur.
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