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Du skal bruge: Skruemaskine, bits torx 20, tommestok

1) Start med at sortere de forskellige dele, 
som hønsehuset består af:

- Undergård: (A) 2 stk. sider m. net: 50 x 110 cm.
  (B) 1 stk. side m. net: 50 x 101,5 cm.

- Gård:  (C) Sideramme
  (D) Sideramme med dør
  (E) Gavlramme
	 	 (F)	Nettag
	 	 (G)	Hønsestige

- Hus:  (H) Bundramme, 109,5 x 109,5 cm.
	 	 (I)	2	stk.	sider	til	hus,	70	x	110	cm.		
  (J) Gavl m. hønselem
  (K) Gavl m. dør
	 	 (L)	3	stk.	spær	til	hus
  (M) 2 stk. undertag, 80 x 111,5 cm.

(N) PVC-tag, sort
(O)	4	stk.	vindskeder	til	hus
(P) Lægter, siddepinde, 108 cm.
(Q)	Støttelægter	til	siddepinde,	58	cm.
(R) Redekasse
(S) Tagrygning, metal

Ræve-/ rottesikring
Har	du	tilkøbt	ræve-	rottesikring,	planners	underlaget,	og	rammen	(110x210	cm.)	lægges	ud.	Herefter	dækkes	nettet	
med sand. 

Samling af undergård og gård

1 ) Siderne (A+B) skrues sammen. Herefter skrues siderne (C+D) fast på  
undergården. Til sidst skrues gavlen (E) fast til gården. Som vist på billede 1.  

OBS ! Vær opmærksom på at bundrammen af gården er fremstillet af 
trykimpregneret træ, så tjek derfor, at rammen er vendt rigtigt.  
Husk, at tage højde for placering af låge til gården. 

Trykimpregneret 
bundramme

Undergården skues sammen i top og bund. Gården skrues sammen i bund, top og midte.

Montering af hus

Bundrammen	(H)	ligges	op	på	undergården	-	hold	afstand	til	gårdrammerne	-	ca.	15	cm.	Når	huset	er	samlet,	 
skubbes	det	på	plads,	og	fastgøres	til	gården.	Den	ene	side	(I)	skrues	fast	til	bundrammen	(H),	hvorefter	gavl	med	hønselem	(J)	
monteres.	Sideramme	(I)	monteres,	og	til	sidst	monteres	gavlramme	med	dør	(K).	

OBS ! Vær opmærksom på, at hjørnerne samles, således at de flugter med siderne (I). 
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Montering af spær
Spærene (L) monteres. 2 spær (L) fastgøres indvendigt på gavlenderne, og det tredje spær (L) monteres midt på huset, således, 
at	de	flugter	med	indvendig	forstærkning	af	siderammerne	(I).

Montering af siddepinde
I hjørner ved galv afmærkes i hver side en højde på 35 cm. Ved midterstolper i huset afmærkes en højde på 28 cm. 
Her	monteres	støttelægter	(Q)	til	siddepindene	med	et	fald	på	7	cm.	

Inderste siddepind (P) monteres 15 cm. fra gavlenden (J). Afstand imellem siddepinde: 24 cm.  
Redekassen	(R)	placeres	i	modsatte	side	af	vindue	ud	imod	døren.

Montering af siddepinde og redekasse
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Montering af vindskeder

4	stk.	støtteskruer	til	vindskeder	(O)	skrues	fast	i	gavlenderne	(J,	K).	En	støtteskrue	i	hver	side	på	hver	gavl.	Placering:	3	cm.	fra	
overkant af gavl. Vindskederne (O) placeres med udgangspunkt i toppen af vindskederne. 
OBS ! Vær omhyggelig med, at samlingen bliver så pæn og lige som muligt.

Montering af undertag og tagplader

Undertaget	(M)	skrues	fast	i	spærkonstruktionen.

Hvis	du	har	tilkøbt	PVC-tag	(N)	til	dit	hønsehus,	ligges	først	den	største	PVC-plade	(N)	op,	og	den	lille	PVC-plade	ligges	ind	under	
den store PVC-plade. Før fastgørelse af PVC-taget, tjekkes, at PVC-taget er placeret i højde, således at tagrygningen (S) dækker 
bølgerne i PVC-taget. Tagpladerne skrues fast i undertaget, og tagrygningen (S) monteres.  
OBS ! Husk, at forbore tagrygningen (S) inden montering. Herefter	fuges	samlingen	imellem	PVC-tag	og	vindskeder.	

Montering af hønsestige (G) og nettag på gård (F)

Hønsestigen	(G)	placeres	foran	hønselemnmen,	og	fastgøres.	Nettaget	til	gården	(F),	skrues	fast	til	gården,	og	gården	
fastskrues	til	huset.	Huset	skrues	fast	til	undergården.	
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