Älä ole pönttö.
Rakenna sellainen.

Tarvitset pöntön valmistamiseen:
•
•
•
•
•
•

2,1 metriä 22 x 100 mm kokoista sahattua lautaa
27 x 21 cm palan 10 mm paksuista filmivaneria
30 kpl 3,5 x 40 mm puuruuveja
Poran sekä 28 mm ja 5 mm halkaisijan terät
n. 1,5 m kestävää narua tai rautalankaa
Vähän Mäkkärin keltaista ja punaista maalia

Muista!
Mäkkärin kultaiset
kaaret ja Happy
Mealin hymy.

1. Sahaa laudanpalat tarkasti oikeaan mittaan, ettei linnunpönttöön tule reikiä tai vuotava katto.
Tarvitset seiniksi A 5 kpl 25 cm pituisia paloja ja katoksi B 1 kpl 27 cm x 21 cm kokoisen palan
10 mm paksuista filmivaneria, pöntön sivuseiniksi C 2 kpl paloja joiden pidempi sivu on 28,5 cm ja
lyhyempi 20 cm pitkä sekä pöntön pohjaan D 20,5 cm pitkän palan.
2. Poraa yhteen viidestä seinälaudasta A lentoaukko 5 cm etäisyydelle laudan yläreunasta.
Käytä reiän tekoon 28 mm:n poranterää.

4. Kasaa valmistelluista laudanpätkistä pönttö oheisen kuvan mukaisesti. Aloita kiinnittämällä etupuolen seinäpalat A sivupaloihin C kahdeksalla ruuvilla. Kiinnitä ruuvit erittäin varovasti, jotta puu
ei halkea. Kiinnitä seuraavaksi samalla tavalla takaseinä A kymmenellä ruuvilla. Viistoa sahalla sekä
etu- että takaseinän ylimmät laudat sivulautojen kanssa samaan kulmaan, jotta katto istuu tiiviisti.
5. Seuraavaksi kiinnitetään pohja D joka tulee jo rakennetun rungon sisään.
Kiinnitä se molemmin puolin, yhteensä neljällä ruuvilla.
6. Rakenna seuraavaksi katto asettamalla kattopala B pöntön päälle niin,
että se tulee kaikilta sivuilta 1 cm pöntön yli. Kiinnitä kattopala neljällä ruuvilla.
7. Maalaa koko linnunpönttö Mäkkärin punaisella. Maalaa sitten Happy Meal -hymy
lentoaukon alle keltaisella.
8. Kokonaisuuden kruunaa Mäkkärin keltaiset kaaret. Leikkaa ne helposti työstettävästä
materiaalista, kuten esimerkiksi pahvista ja peitä kontaktimuovilla säänkestäväksi. Jos sinulla on
kunnon työkalut, voit toki käyttää vaikka peltiä. Maalaa lopuksi kaaret keltaiseksi ja kiinnitä lyhyillä
ruuveilla katon harjalle.
9. Lopuksi ruuvaa narua tai rautalankaa varten yksi ruuvi pöntön kummallekin sivulle, takaseinän
ylimmän laudan päihin niin, että ruuvia jää reilusti näkyviin. Sido naru tai rautalanka ruuveihin ja
kiinnitä pönttö puuhun vähintään 1,5 m korkeuteen. Laita kiinnittäessä oksa pöntön taakse, pitämään
pönttö irti puun rungosta, jotta sadevesi ei valu runkoa pitkin pöntön sisään. Pöntön voi asentaa mihin
vuodenaikaan tahansa, uudet asukkaat saattavat ottaa sen haltuun vielä ennen talvea tai viimeistään
ensi keväänä.

Jaa kuva
valmiista pöntöstä:
#HappyMealBirdBox
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3. Tee pienemmällä poranterällä muutama reikä pöntön pohjalautaan D ,
jotta mahdollisesti pönttöön päässyt vesi valuu ulos.

