MATERIALLISTE
Bunnramme

4"x6"

Hjørnestolper

4"x4"

Stenderverk

2"x4"

Drager
Toppsvill

2"x4"
2"x4"

Taksperre
2"x6"
Lekter
2"x6"
Takbord
1"x8"
Shingletak - skifer grå/svart
Bordtaksbeslag
Kledning, ukantet
1"x8"
Vindski av kledningsbord
Kantavdekking av kledningsbord
Sittebord til benk
2"x4"
Ryggstøtte av kledningsbord
Kledningsbord til benk
Avstivere til benk

2"x4"

2 stk á 2,55m
1 stk á 4m
2 stk á 2m
2 stk á 1,3m
5 stk á 1,3m
2 stk á 1,5m
2 stk á 1,65m
2 stk á 1,8m
4 stk á 1,5m
2 stk á 1,9m
1 stk á 5m
2 stk á 2.75m
1 stk á 5m
9 stk á 4,5m
7 stk á 4,25m
22m2
22m2
20m
11m2
4 stk á 4,5m
4 stk á 5m
2 stk á 3,8m
4 stk á 2,2m
1 stk á 3,8m
2 stk á 2,2m
1 stk á 2,9m
2 stk á 2,2m
11 stk á 0,5m
11 stk á 0,4m

evt 4"x5"/6" for kraftigere uttrykk

avstivere i hjørnene
avstivere i hjørner ved inngang

ved helt tette gavlvegger: 14m2

skrås litt for å få behagelig sittestilling, eks 10°

tilpasses skråvinkel

OVERFLATEBEHANDLING
1-2 strøk tjærebeis (feks. Tyrilin). Gapahuken beises gjerne både utvendig og innvendig. Benker
beises ikke.
Trelasten er fortrinnsvis både høstet og tilvirket lokalt.
UTFØRELSE
1. Fundamenteres med stolpesko som gyses fast i forborret fjell eller støpes i
betongfundament.
2. Gapahuken kan enten kles helt igjen på tre sider eller ha kledning kun på nedre del av
kortveggene.
3. Shingelskifer på tak legges helt tett.
4. Omkringliggende område ryddes ved behov. Et åpent inngangsparti foretrekkes.
5. Det bør heller bygges flere små gapahuker enn en stor. Eventuell sammenkobling tilpasses
omgivelsene.
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