
Pocketholk
Material: 
Mdf-skiva, 15 mm (köp spillbitar på en brädgård så blir det riktigt billigt)
Skruvar, en ordentlig näve 4 cm/tjocklek 3,5 
Skruvar till pianogångjärnet, räkna hålen på gångjärnet och köp lika många skruv: 2,5 cm/tjocklek 2
Lackfärg för utomhusbruk + pensel
Stödbräda (regel eller kraftig planka) för uppfästning
Spännband, 2 st
Handtag till dörren
Krok med ögla för att säkra stängningen
Pianogångjärn: 65 kr (finns på brädgården)
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Gör så här:

1. Ring in en kompis eller ropa in en familjemedlem - det blir mycket lättare om man är två.
2. Limma fast sidorna på baksidan. Baksidans ändträn ska limmas mot de prickade linjerna på sidorna. 
3. Skruva fast sidorna i baksidan när limmet torkat. Borra gärna en försänkning innan, så döljs skruvarna.

4. Nu har du limmat ihop sidorna med baksidan. Nu ska botten och hyllplanen in. Limma sidorna på dessa 
och sätt dem på plats på de prickade linjerna. När limmet torkat skruva in två skruvar från samtliga tre håll, 
så att hyllplanen sitter stadigt. 

5. Nu börjar det likna något, inte sant! Limma på taket på toppen. Tänk på att låta den sticka ut max en cm 
på baksidan - det kan bli problem att fästa den mot stödbrädan annars. Skruva fast taket när limmet torkat.

6. Nu är det dags att sätta dit dörren. Skruva först fast pianogångjärnet i dörren. Lägg dörren på plats. Den 
ska vara jämn med nedre delen på botten, annars läcker det in vatten när det regnar. Håll dörren öppen (nu 
kommer kompisen väl till pass) och skruva fast gångjärnet på sidans front. 

7. Limma fast fågelskyddet över dörren. Om det finns en öppning där förvandlas lätt din pocketholk till en 
fågelholk. Skruva fast.

8. Borra hål för handtaget och för krokfästena. Men skruva inte fast dem än.

9. Ta fram stödbrädan och skruva fast den inifrån - från baksidan och in i stödbrädan. Tänk på att måtta så 
att holken blir i bra höjd för såväl korta som långa.
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10. Spackla alla skruvhål. När spacklet torkat så slipar du det jämnt.

11. Måla din fantastiska skapelse. Om du målar tre gånger så kan du vara säker på att den är vattentät och 
tål väder och vind.

12. Skruva fast handtaget och krokfästet på sidan.

13. Spänn upp din holk mot ett träd.

14. Fyll den med böcker. 

15. Hoppas på det bästa.


