
En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende 
gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, 
teenagehybel eller hyggelig lille havestue.

GÆSTEHYTTE OG 
TEENAGEHYBEL

Gør-Det-Selv

Tekst & foto Sidsel Zachariassen Alle materialer er fra SILVAN
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D
et er så hyggeligt at have 
gæster. Også når de bliver og 
overnatter, måske endda over 
nogle dage. Så får man nemlig 
en helt anden nærhed, end når 

man ’bare’ spiser en middag sammen. De 
fleste gæster er hyggelige og nemme. For 
alle parter er som regel endnu hyggeligere, 
hvis gæsterne indimellem har mulighed for 
at trække sig lidt tilbage og passe sig selv. 
Og det er svært, hvis de har base på en 
luftmadras midt i stuen. 

Luksusløsningen er det klassiske 
gæsteværelse. Eller endnu bedre: en lille 
gæstehytte, der ligger lidt for sig selv ude i 
haven. Sådan én, der samtidig kan fungere 
som kontor og teenager-hangout. Hytten 
her er købt som et færdigt ”samlesæt”, sat 
op på et punktfundament af telefonpæle 
og udbygget med en fin lille veranda. 
Niveauløftet gør huset mere spændende 
at se på, og den ekstra højde giver en skøn 
udsigt inde fra hytten.

For at få rummet til at virke så stort 
og lyst som muligt, er alle flader malet 
hvide, og stuen er indrettet med lette 
og fleksible møbler. På de bare 15,2 m2 
er der blevet plads til både entre, en 
god stor soveplads og en lille spise- og 
arbejdsplads med et praktisk bord lavet 
ud af MDF-plade og et par bukke. Langs 
hele den ene væg løber en lang hylde til 
billeder og småting, og den gennemgå-
ende hvide farve får den til nærmest at 
“forsvinde” ind i væggen.

For at udnytte pladsen i det lille rum 
optimalt er der – i stedet for en dobbelt-
seng – en indbygget briks med to gode 
madrasser, der er lagt oven på hinanden. 
Hvis man har brug for to adskilte sove-
pladser, lægges den ene madras ned på 
gulvet. Og hvis man vil have en dobbelt-
seng, kommer begge madrasser ned på 
gulvet, og sengebunden kan bruges til at 
lægge tøj på, så rummet stadig er hyg-
geligt og ordentligt. ❚

EN LILLE OASE
➻ Michigan bjælkehytten er købt som færdigt ”samlesæt” og efterfølgende malet i farven 
Gori S2500N. Det skrånende terræn gav inspiration til at løfte hytten op på et punktfunda-
ment af telefonpæle. Terrassen og trappen er malet i samme grå farve som hovedhuset. 
Det giver en flot visuel sammenhæng mellem de to forskellige slags arkitektur.
Michigan bjælkehytte, 15,2 m2, uden terrasse, umalet og leveret som samlesæt, 
18.999 kr. (SILVAN)
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➻ Langs den ene væg løber en lang hylde 
til billeder og småting. Hylden er lavet af 
limtræ og hyldeknægte, og den gennem-
gående hvide farve får den til nærmest at 
“forsvinde” ind i væggen.

➻ Det hjemmebyggede bord kan bruges både 
som arbejdsplads og som en hyggelig lille 
spiseplads. Bordet er lavet af en MDF-plade og 
et par bukke, og det hele er blevet opgraderet 
med en omgang halvblank sort maling. 
Bordplade, 435 kr. 
Bukke, umalet, pr. stk. 54,95 kr. (SILVAN)
Umalet træskammel, 200 kr. (Den ene er 
malet med farven Morgensol fra Dyrup). 
Skamlen fås også som sort- eller hvidlakeret 
til 249,95 kr. (SILVAN)

➻ Sengen er bygget af en massiv træplade 
sat op på bogkasser. 
Bogkasser, pr. stk. 79,95 kr. 
Sengebund, 549 kr. 
Naturbilleder trykt på lærred, 
pr. stk. 249 kr. (SILVAN)

➻ Det hvidmalede rum er indrettet med få, 
men smukke møbler. I hjørnet, hvor der er 
masser af dejligt dagslys, danner en gammel 
gyngestol og en tallerkenrække med bøger 
et hyggeligt lille ”rum i rummet”. 
Gulvlampe, 599,95 kr. Brændekurv brugt til 
opbevaring, 99,95 kr. (SILVAN)

➻ Verandaen i samme niveau og i samme hvide farve som 
gulvet får huset til at virke meget større, end det er, og dob-
beltdørene i glas forstærker sammenhængen mellem ude 
og inde. Lige inden for døren er der plads til at sætte sko og 
hænge overtøjet. 
Bænk med hynder, 429,95 kr. 
Træbøjler, 4 stk. 34,95 kr.
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Trin-for-Trin
aNnEks PÅ HÆvet 

fUnDaMent med vErAndaDu skal bruge:
 Krydsfi ner
 Skruer
 Fire hjul

Sådan gør du:
 Lav en skitse med mål, skær 

træet ud og saml kassen 
med snedkerlim og skruer. 
Skru hjulene på til sidst. 

enKelt NatborD

SåDan gør Du
1 | Mærk fundamentet af med 

snore, og tjek, at hjørnerne 
er præcis 90 grader. Tag 
et krydsmål af afstanden 
mellem hver af de to mod-
stående hjørner. Afstanden 
skal være den samme, 
ellers er hjørnerne ikke i 
vinkel. Grav pælene godt 
ned og støb omkring dem, 
hvis jorden er blød. Læg 
derefter husets bundram-
me. Juster evt. med kiler 
tagpap, hvis remmen ikke 
er 100 pct. i vater. 

2 | Tjek samlevejledningen 
omhyggeligt og læg de 
forskellige materialer klar.

3 | Rejs væggene og monter 
vindues- og dørkarme. Det 
er vigtigt at være omhyg-
gelig med, at alt er samlet 
korrekt. Slå ikke direkte på 
feren, men brug de med-
følgende træklodser eller 
lav nogle selv.

4 | Læg gulvet, når væggene 
er rejst.

Det lille hjemmebyggede nat-
bord på hjul er nemt at rulle til 
side, når sengen skal slås ud.

Fortsætter næste side
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Det hAr deT kosteT

www.SILVAN.dk

MICHIGAN BJÆLKEHYTTE 15,2 M2 18.999,00 KR.
     

TERRASSE OG TRAPPE
30 TRYKIMPRÆGNEREDE TERRASSEBRÆDDER, 
25 X 100 MM, 420 CM LANGE, 
33,39 KR. PR. STK. 1.002,00 KR.
8 HØVLEDE TRYKIMPRÆGNEREDE STOLPER, 
75 X 75 MM, 270 CM LANGE, 
62 KR. PR. STK. 496,00 KR.
14 TRYKIMPRÆGNEREDE REGLER, 
145 X 45 MM420 CM LANGE, 
84 KR. PR. STK.  1.176,00 KR.
VINKELBESLAG OG SKRUER, CA. 2.000,00 KR.

SENG (EKSKL. MADRASSER)
KRYDSFINER, RADIATA PINE, 
21 X 1220 X 2440 MM 548,95 KR. 
4 BOGKASSER. 79,95 KR. PR. STK. 319,80 KR.

MØBLER
2 SKAMLER. 200 KR. PR. STK.  400,00 KR.
2 BORDBUKKE I TRÆ, 
89,95 KR. PR. STK. 179,90 KR.
BORDPLADE I LIMTRÆ, 
27 X 780 X 1200 MM 434,95 KR.
BÆNK MED HYNDE 429,95 KR. 

HYLDER
5 HYLDEKNÆGTE I BØG, 
175 X 200 MM, 24,95 KR. PR. STK. 124,75 KR.
2 LIMTRÆSHYLDER I GRAN, 
18 X 200 X 1600 MM TIL HYLDE, 
89,95 KR. PR. STK. 179,90 KR.

DIVERSE
NEXUS GULVLAMPE  599,95 KR.
TRÆBØJLE HVID, 4 STK.  34,95 KR.
BRÆNDEKURV I GRÅ FLET  99,95 KR.
3 GRÅ STOFKASSER, 
50 KR. PR. STK. 150,00 KR.
2 BILLEDER PÅ LÆRRED, 
249 KR. PR. STK. 498,00 KR.
RAMME, 21 X 29,7 CM 34,95 KR.

MALING
MALING CA. 4.000,00 KR.

I ALT CA. 31.709,00 KR.

5 | Læg taget og monter vinduerne som det sidste.
6 | Træet skal først behandles med grundingsolie, 

og derefter kan det males. Indvendigt er stuen 
malet hvid. Udvendigt er det malet med en lysegrå 
(S2500N).

7 | Huset er udvidet med en lille træterrasse. Det  
gør brugsarealet større og gør huset mere visuelt  
interessant. 

8 | Læg en bund af betonfl iser under trappen, så den 
står sikkert og uden at synke. Sørg for, at fl iserne er 
i vater og står på en fast grund af grus. 

9 | Sav trappegelænderet til, så vinklerne passer for 
oven og for neden. Tilpas trinnene, så der er 15-20 
cm mellem hver, og monter dem med hjørnevinkler 
og skruer.

MALING CA. 4.000,00 KR.

I ALT CA. 31.709,00 KR.
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