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Bygg en lekstuga åt barnen -  så här gör du
Ett eget litet hus tycker både små pojkar
och flickor om. 

Vårt bygge klarades på en helg av mor-
far och en kompis. 

Treåriga Julia övervakade bygget med
stort intresse.

Vi byggde lekstugan av sju stycken uteply-
woodskivor som förtillverkades i form av golv-
platta, fyra väggar och två taksektioner. Alla
delar görs färdiga med fönster- och dörröpp-
ningar, samt förses med spiklister i kanterna för
slutlig ihopmontering. Sist målas allt och knut-
brädor och täcklister spikas fast. Med den här
metoden går bygget mycket fortare än att bygga
en traditionell trästomme som brädklädes. 

Det här behövs:
❑ Pris: ca 2.500 kronor.
❑ 7 st byggplywoodskivor, tjocklek 12 mm,
mått 1200 x 2440 mm. 
❑ Golvramvirke, tryckimpregnerad hyvlad fu-
ru, 45 x 70 mm längd ca 11 meter. 
❑ Trekantlist till tak-, vindskiva ohyvlad furu,
45 mm,längd ca 4,5 m. 
❑ Vindskiva ohyvlad furu, 22 x 95 mm, längd ca
7,5 m. 
❑ Spiklist och stolpar, hyvlad furu, 45 x 45 mm
längd ca 15 m. 
❑ Knut-, fönsterlister. hyvlad furu, 22 x 70 mm
längd ca 12 m. 
❑ Täcklist till tak-, vindskivor, hyvlad furu,22 x
45 mm längd ca 4.5 m.
❑ Takpapp inkl fästmassa, längd ca 10 m. 
❑ Tegelstenar till grund, alternativt trädgård-
splattor eller natursten 9 stycken. 
❑ Spik: förzinkad trådspik, längd 50 mm, Papp-
nubb, Krysskruv, självborrande, längd 30 och 40
mm. 
❑ Linoljefärg vit och röd.

Gör så här:
1.  Skaffa två bra ca 70 cm höga arbetsbockar
för bekväm arbetsställning vid sågning av ply-
woodskivorna. Golvskivan kapas till 2200 mm,
bredd 1200 är klar. Såga till golvramvirket och
spika eller skruva fast i ytterkanterna på golv-

skivan. En längsgående mittregel behövs och en
delad tvärregel som skall fästas 800 mm från
ena kortsidan. 
2. Skyffla bort eventuellt gräs där stugan skall

placeras. Måtta ut golvplattans mått på marken
och placera ut grundstenarna. Kolla med ett
vattenpass och en lång rak bräda att de kommer
i samma höjd (vågrätt). Placera ut den färdiga
golvskivan på grundstenarna.

Såga ur för verandan
3. Två lika långsidoväggar tillverkas av två

plywoodskivor höjd 1200, längd 2200 mm. Ur-
sågning görs för verandan 600 x 800 mm och
fönsterhål 400 x 400 mm enligt ritning. Spiklis-
terna fästes enligt principritningen. Obs att ne-

dre listen skall spi-
kas fast 40 mm från
underkanten och
den vid dörrväggen
skall sitta 12 mm
från kanten. 
4. Såga till gavel-

väggen i tot höjd
1850 mm. Spetsen
börjar 1200 mm upp
på sidan. Bredden
är 1200 mm. Spika
fast lister utefter ga-
velspetsen och i un-
derkant skall listen
återigen sitta 40 mm
från kanten. Såga
sist bort 45 x 45 mm i
toppen för nocklis-
ten. 

5. Nu kan vi ställa
på en långvägg och
en gavelvägg på
golvplattan. Spika
fast den nedre över-
lappande väggdelen
mot golvreglarnas
utsidor. I hörn spi-
kas de ihop med
hörnlisten. Spika

fast den andra långväggen på samma sätt. 

6. Såga till dörrväggen. Den skall var lika ga-
velväggen men endast ha höjd 1800 mm efter-
som den skall stå direkt på golvet. Dörrhålet så-
gas 400 x 1000 mm. Spikreglar fästes nertill i un-
derkant och upptill på den sneda taklinjen. Spi-
ka fast väggen i golv där golvplattans tvärregel
sitter. Spika därefter fast mot långväggarnas
spiklist. Obs att långväggarnas kanter rår över
kortväggens kanter. 
7. Nu skall de två takskivorna på plats. Först

måste 200 mm kapas bort på långsidan så de
blir 1000 x 2440 mm. Nockspiklisten skall också
vara 2440 mm lång och skall först spikas fast i
gavelväggarnas urtag i överkanten. 120 mm

skall den skjuta ut utanför den bakre gaveln för
att hamna rätt i framkant över verandan. Det
behövs två personer för att lyfta upp den ena
takskivan i rätt läge. Skruva fast den i nockspi-
klisten och långväggsöverkantens spiklist samt
även i de två listerna på gavlarnas sneda över-
kanter. Nästa takskiva lyftes upp och skruvas
fast på samma sätt. I överkant får den ena rå
över den andra.Verandans hörnstolpar som är
1200 mm lång och med samma snedsågning
som taklutningen skruvas också fast mot taket.
På taket skall trekantslister spikas fast i ytter-
kant vid gavlarna. 
Sedan skall takpappen på och ändarna på den

viks upp på trekantslisten. Börja med en papp-
våd längst ned. Nästa pappvåd lappar över den
första med 200 mm. Den tredje skall var vikt
över nocken och gå ner 300 mm på varje sida.
Stryk fästmassa vid överlappningarna och spika
pappnubb där spiklister finns på undersidan.
Nu spikas vindskivlisterna på takgavlarna. De
skall täcka de uppvikta pappkanterna. Sist spi-
kas täcklister överst i vindskivorna. 

Dags att måla
8. Nu är det lämpligt att måla allt om vädret är

torrt och varmt. Linoljefärg skall det vara som
skyddar träytan mot fukt. Vi målade lekstugan
röd och målade alla lister och foder vita innan vi
spikade fast dem. Finsnickeriet återstår nu med
knutar och fönster-, dörröppningarnas lister
samt verandans stolpar, räcken och sittbänkar.
I gavelnocken har vi en trekantskiva med stugä-
garens namn eller t.ex i form av en gul sol med
utsågade strålar.  
Fönsteröppningarna har inget glas. Vi har hel-

ler inte någon dörr på vår lekstuga. 
Av alla plywoodspillbitar kan man snickra lek-

möbler, bord, bänkar, bokhyl-
la eller kanske en spis. 

Så här fin bli lekstugan när den är klar. Måla omsorgsfullt så hål-
ler stugan längre. Linoljefärg skyddar träytan mot fukt.
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