
Att bygga en fågelholk
  
När man håller på att bygga och pyssla hemma får man ibland lite spill över. Att bygga en fågelholk är ett perfekt pyssel med de överblivna  
brädbitarna, några spikar och en skruv för utomhusbruk. Vi har utgått från en utepanelbräda som är 145 mm bred och 22 mm tjock. Till taket 
behövs dock en bit som är lite längre och bredare, ca 20x23 cm, så den täcker och skyddar fågelholken. Du behöver inte följa måtten exakt  
men det är en fingervisning till ett boende som passar till de små fåglarna. 
 

Du behöver:  
5 st brädbitar av ohyvlat trä, ca 145 mm breda och 20-25 mm tjocka 
1 brädbit som är ca 200 mm bred och 230 mm lång kan med fördel vara en tunnare skiva, såsom plywood.
1 brädbit som kan vara smalare för upphängning 
såg, borrmaskin och borr
hammare och spik 
skruvmejsel och 1 skruv för utomhusbruk
ev färg

Såga brädbitarna:
2 st sidstycken, ca 27 cm långa i bakänden och 24 cm i framänden 
1 st baksida, 27 cm lång
1 st  framsida, 24 cm lång
1 st botten, 10 cm lång 
1 st tak, 23 cm lång och 20 cm bred  
1 st upphängning, 40 cm lång

1. Borra ett hål i framsidan så fåglarna 
kommer in och ut och ett litet hål 
(lagom till skruven) i ca 10 mm från 
nederkanten.

2. Borra ett litet hål i över- och  
underkant på upphängningen.

3. Sätt baksidan mellan sido- 
styckena och spika ihop.

4. Spika fast botten. (Se till 
att underkanten blir jämn)

5. Spika fast framsidan med en 
spik från varje håll. Det är viktigt 
att spikarna kommer i samma 
höjd så att framsidan går att vicka, 
annars blir den inte öppningsbar 
för rensning och rengörning. Fäst 
framsidan framifrån med en skruv i 
det borrade hålet. När du ska rensa 
fågelholken tar du bort skruven och 
kan då öppna framsidan.

6. Dags att spika dit taket.  
Se till att det blir jämnt i 
bakkant.

7. Avsluta med att spika fast fågel-
holken på upphängningen. Fäst den 
översta framifrån på sned/skrådd 
genomtaket. Den nedersta spikas 
bakifrån. Var noggrann så att inte 
spiken sticker ut på insidan utan tar i 
bottenbrädan. 

Nu är fågelholken färdig att 
hänga upp. Vill man göra 
lite till, kan man alltid måla 
den.
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