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Arkitektritad 
restaurang 
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Arkitektritad 
restaurang 

för småfåglar
Lusthuset är en prydnad var det än placeras.

Och det kommer att välla in fjäderklädda
gäster till den eleganta restaurangen. Det

skulle inte förvåna om även ekorren tittar in.

F ågelbordet är elegant och
en riktig prydnad för
trädgården.Och det kom-

mer att bli populärt bland
gästerna – nämligen småfåg-
lar av alla de slag. Här kan
de äta middag under ett tju-
sigt pyramidtak som vilar på
fyra pelare. Ett lågt räcke ser
till att maten inte blåser ut
över kanten eller sprättas
bort  av fåglarna. Tillverk-

ningen är enkel och materia-
let går på runt 250 kr. 

Här har fågelbordet place-
rats mycket majestätiskt på
en cirka 150 cm hög stubbe.
Vill du hålla katten borta
från bordet, bör stubben kläs
med plaströr.

Grunda alla delar innan de
sätts ihop och måla sedan två
gånger med lasyr, innan få-
gelbordet sätts på plats.
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15 mm vattenfast plywood:
• 1 botten (A), 35 x 35 cm

27 x 27 mm hyvlat trä:
• 1 mittenpelare (B), 26 cm
• 4 klossar(C) à 8 cm
• 4 pelare (D) à 15,5 cm
• 4 takstolar (E) à 24 cm

När kortändarna på takskivorna (F) sågas till, så får du faktiskt prova dig fram tills
du finner rätt vinkel. Såga därför av dem extra långa och ta bit för bit tills delarna
passar ihop. Takskivorna läggs med överlappning och fästs med lim och dyckert.

Knipsa av dyckerterna på insidan av takskivorna.

Fågelrestaurangens konstruktion 

21 x 100 mm 
tryckimpregnerade brädor:
• Tak (F, G och H), totalt  4,5 m

8 x 21 mm hyvlat trä:
• 4 kantlister (L) à 36 cm

8 x 15 mm hyvlat trä:
• 8 lister till räcke (J) 

à cirka 15 cm

22 mm rundstav:
• 8 »räcken» (K) à cirka 17 cm

Dessutom:
• Vattenfast lim

exempelvis PU-lim
• 4 x 45 mm försänkta, 

varmzinkade skruvar 
• 16 x 40 mm runda, 

varmzinkade dyckert

• 12 x 25 mm runda, 
varmzinkade dyckert

• 3 st. 6 mm pinnbultar
à cirka 10 cm med 6 muttrar
och brickor

• övermålningsbar fogmassa
• träolja
• lasyr

Prisbild: Cirka 250 kr

Det här kan behövas

Kantlisterna (L) ser till att det inte
tränger in fukt i bottenskivan.
Stryk kanterna ett par gånger
med träolja innan listerna fästs.
Borra små dräneringshål i varje
hörn av bottenplattan.
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1Markera centrum och sidor-
nas mittpunkter på bottnen

(A på ritningen) och gör två
jack samt en fasad ände i tak-
stolarna (E) för takskivorna.
Limma och skruva ihop stom-
men och borra dräneringshål i
varje hörn på bottnen.

2Förborra i räckeslisterna (L)
samt i räckena (K) för små

dyckert. Borra 1 cm i i varje si-
da på pelarna (D) för räckena.
Geringssåga hörnen och sätt
ihop dem. Geringssåga även
kantlisterna (L) och fäst dem på
bottnen med dyckert.

Gör så här
– steg för steg 3Spänn fast takskivorna, mät

ut till hörnen och såga bort
överflödigt trä – rakt över. Gör
nu en provmontering av taket.
Justera kanterna med rasp eller
fil tills delarna passar ihop.

4 Montera överdelen till ta-
ket av delarna (G och H).

Använd lim och dyckert. Foga i
samtliga hörn med en fogmas-
sa som du sedan kan måla över
(ej silikon). Fäst takskivorna på
takstolarna med dyckert.

5Fäst tre pinnbultar på bott-
nen med två muttrar till

varje. Använd också brickor.
Borra hål i stubben eller stol-
pen och montera fågelbordet.
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