Rakennusprojekti Rakennusohjeet Rakenna patterinsuoja

Kaikki patterit eivät ole varsinainen kodin kaunistus. Onneksi tyylikkään patterinsuojan rakentaminen on helppoa ja hauskaa.
Helppo nikkaroida, piilottaa ruman patterin ja päästää ihanan lämmön huoneeseen.
Koska patterinsuoja seisoo lattialla, se on helppo siirtää syrjään kun on aika siivota. Ohjeen mitat
ovat kuvan mukaiselle patterille, mutta patterisuojan korkeutta ja leveyttä on helppo muuttaa siten,
että se sopii minkä tahansa ikkunan alle. Patterisuojan leveyden saat helposti mittaamalla kuinka
leveä peitettävä patteri on.

Seuraa näitä ohjeita onnistuaksesi:

Vaihe 1
Sahaa 2 kpl 2660 mm pitkää kehysosaa A höylätystä puusta 21x 95 mm. Sahaa 2 kpl 560 mm
pitkää kehysosaa B höylätystä puusta 21x 95 mm. Sahaa kaikkien osien päihin lovi, jotta päihin
voidaan tehdä lapaliitos. Helpointa lovien teko on katkaisu- ja jiirisahalla, joka asetukset asetetaan puoleen puun paksuudesta ja terä viedään edestakaisin kohdassa johon lovi tulee. Tasoita
tarvittaessa viilalla.

Vaihe 2
Liimaa kehys kokoon osista A ja B. Mittaa ja tarkista että diagonaali-mitat ovat yhtä pitkät. Silloin
kaikki kulmat ovat suoria. Aseta kulmien päälle painot ja anna kuivua.

Vaihe 3
Sahaa 51 kpl 430 mm pitkiä rimoja C höylätystä puusta 15x27 mm. Sahaa 7,5x30 mm lovi rimojen
molempiin päihin.

Vaihe 4
Koelado rimat tasaisin välein kehykseen. Aloita laittamalla keskimmäinen rima paikoilleen. Raot
ovat 21 mm. Käytä 21x95 puusta ylijääneitä paloja raoissa tasaisen välin aikaansaamiseksi. Koska
puu on elävä materiaali rimat eivät välttämättä asetu täsmälleen tasan 21mm välein. Patterinsuoja
näyttää tyylikkäämmälle mikäli rimoitus ja välit ovat symmetriset molemmista päistä. Joten aloita
keskimmäisestä rimasta, liimaa ja naulaa 1,4x25 mm dyckert –nauloilla rimat vuorotellen keskimmäisen rima molemmin puolin päätyjä kohti.

Vaihe 5
Tee piirustusten mukainen malli jaloista. Jokainen ruutu vastaa 10 mm. Siirrä mallin muoto höylätylle puulle 21x95 mm. Sahaa jalat muotoonsa, mieluiten kuviosahalla, muutoin pistosahalla. Käytä
uutta terää. Hio jalat hiekkapaperilla.

Vaihe 6
Hio patterinsuoja ja jalat.

Vaihe 7

Pujota jalat paikoilleen patterinsuoja alalaitaan. Tarkista, että jalat eivät osu putkien tms. kohdalle
ja siirrä tarvittaessa. Liimaa, esiporaa ja ruuvaa jalat alapuolelta kiinni kehykseen A 4,2x75 mm
puuruuveilla.

Vaihe 8
Tasoita ja hio tarvittaessa.

Vaihe 9
Sivele mahdolliset oksakohdat kahteen kertaan oksalakalla.

Vaihe 10
Maalaa kerran pohjamaalilla, anna kuivua, hoi sileäksi ja maalaa lopuksi kahteen kertaan
huonekalumaalilla.
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Psst! Ostoslista seuraavalla sivulla

Ostoslista

Nämä tarvitset rakennusprojektiisi

Materiaaliluettelo on kuvanmukaisen ja kokoisen ikkunalaudan ja patterinsuojan
rakentamista varten.
Höylättyä puutavaraa 21x95 mm (yhteensä 7,6 m)
2 kpl 2660 mm (A)
2 kpl 560 mm (B)
2 kpl 260 mm (D)
Höylättyä puutavaraa 15x27 mm (yhteensä 24 m)
51 kpl 430 mm (C)
Puuliimaa
Dyckert -nauloja
1,4x25 mm
Puuruuveja
2 kpl 4,2x75 mm
Muuta
Tasoitetta
Oksalakkaa
Pohjamaalia
Huonekalumaalia
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