Dit hebt u nodig:

ZO GAAT U TE WERK:

■ 44 m ongeschaafd vuren plank

■ Zaag de balkjes op in 12 stukken van 86 cm.

■ Houd er bij het aanbrengen van de profiel-

strip rekening mee dat de voorwandplankjes

Zaag voor de achterwand 5 planken op een

er met wat speling doorheen moeten kunnen

■ 10,32 m vuren balk (4,5 x 4,5 cm)

lengte van 2,70 m. U hebt dan bovendien

schuiven, breng deze ‘geleiderail’ dus niet

■ 72 klosjes (10 x 3,5 x 2 cm)

alvast vijf stukken van pakweg 90 cm die

te strak aan (afstand tot het balkje 4 cm,

voor een zijwand zijn te gebruiken.

betekent een halve centimeter speling op de

(15,5 cm breed, 3,5 cm dik)

■ 516 cm aluminium hoekprofiel (3 x 3 cm)
■ 4 palen (pakweg 1,5 meter)

■ Zaag nog vijftien planken van pakweg 90

■ doos spaanplaatschroeven (4 x 60)

cm (op de tekening 89,5) om de zijwanden

■ 3,70 m kippengaas (1 m hoog)

te maken.

■ pakje kleine krammen

dikte van de plank).
■ Leg de vijf planken die de achterwand

vormen op gepaste afstanden op een vlakke

■ Zaag 6 stukken hoekprofiel op 86 cm lengte.

vloer en breng ook tussen deze planken

■ Maak eerst de zijwanden. Leg per stuk

klosjes aan. Breng de zijwanden aan.

vijf planken uit op twee balkjes. Tussen de

■ Kantel de bak.

planken brengt u klosjes aan om ze op

■ Knip 5 stukken gaas van 74 cm en sla deze

gelijke onderlinge afstand te houden.
Schroef de klosjes tegen de planken, schroef

met krammen tegen de binnenkant van de
buitenwanden.

de planken tegen de balkjes. Op de twee

■ Zaag 15 losse plankjes van 84 cm, die de

buitenwanden komen twee balkjes en een

voorwand gaan vormen en schuif ze op

profielstrip (voorkant). Op de twee binnen-

hun plek.

wanden komen aan weerszijden balkjes en
aan weerszijden een profielstrip.

■ Plaats de compostbak en sla in de vier buiten-

hoeken een paal om stevigheid te geven.
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