Aktivitetsmateriale til fuglehus til ugler
Med et fuglehus til en uglefamilie kan du følge med i fuglenes liv. Da uglerne er store fugle, er deres
fuglehus en del større end et fuglehus til eksempelvis blåmejsen.

Fakta:
Sværhedsgrad: 2
Antal personer: 2-4
Materialer:
• 265cm ubehandlet træ i 2cm tykkelse og 33cm bredde
o Skal bruges til forside, bagside og 2x side
• 40,6cm x 43,2cm ubehandlet træ i 2cm tykkelse
o Skal bruges til tag
• 86,4cm ubehandlet træ i 2cm tykkelse og 15cm bredde
o Skal bruges til ophængsplade
• 40 stk. skruer eller søm af ca. 40mm
• 3-slået sisalreb til ophæng af uglehus på træ
o Mål selv træets omkreds for at finde den rette mængde reb
• Sandpapir korn 80 og korn 180
• 2 stk. hængsler (75x50mm kanthængsler)
o Små skruer til hængslerne (følger ofte med i pakken)
Værktøj:
• Et spadebor på ca. 10mm eller hulsav
• En fukssvans og en håndholdt dekupørsav
• En hammer og/eller en boremaskine
• En kniv
• En tømrerblyant
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Byggeproces:
1: Start med at save alle fire sider til uglehuset. Du skal bruge det ubehandlede træ med 33cm bredde.
De fire sider skal blive til én forside, én bagside og to sider. Når du har savet de fire sider, skal du save hullet
i forsiden, så uglerne kan komme ind i uglehuset. Målene fremgår af tegningerne nedenfor.

Forside

Bagside og 2x side

2: Sav uglehusets gulv ud af det ubehandlede træ med 33cm bredde. Brug spadeboret eller hulsaven til at
lave syv huller i gulvet, så der kan komme ventilation i uglehuset. Målene fremgår af tegningen nedenfor.

Gulv
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3: Sav taget ud af det ubehandlede træ, der er købt til taget. Målene fremgår af tegningen nedenfor.

Tag

4: Sav til sidst ophængspladen ud af det ubehandlede træ med 15cm bredde. Målene fremgår af tegningen
nedenfor.

Ophængsplade

5: Giv de savede stykker træ en omgang med lidt sandpapir. Start med sandpapiret på 180 korn og brug
bagefter sandpapiret på 80 korn for at fjerne savmærker og splinter.
6: Saml uglehuset ved at sømme eller skrue ophængspladen på den ene af siderne, så den ophængspladen
kommer til at være på ydersiden. Der skal bruges seks søm eller skruer til dette. Sæt bagefter siden
sammen med bagsiden, den anden side og forsiden. Fordel sømmene eller skruerne, så der er nogle tilbage
og sæt så gulvet fast på indersiden af uglehuset.
7: Sæt taget på ved at skrue hængslerne fast på ophængspladen, så du kan kigge ned i uglehuset undervejs.
8: Kom sisalrebet igennem de små huller på ophængspladen og lav en stor knude på enderne af rebet, så
uglehuset kan komme til at hænge på fx et træ.
9: Fyld uglehusets bund med redemateriale såsom høvlspåner, strå eller små pinde.
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