
1. Det är alltid bra att först mäta och
märka ut var du ska gräva ut för
plintarna.

2. När du grävt ner till fast botten är
det bra att lägga i lite sand eller sing-
el i hålen att justera plintarna i.
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4. Lägg alltid papp mellan plint och
första bjälkarna.

5. Lägg ut första varvet och mät så att utsprånget blir lika runt om.
Spika första skiftet med spik 100 mm eller nyp av en 125 till 100.

3. Som plintar är det oftast mycket bra att använda Lecasten (19x19x59).
Var alltid noga med längd/bredd och diagonal samt våg.

6. Nu är första skiftet lagt och sammanspikat. Fortsätt enligt ritningarna,
skift för skift och spika i knutarna med spik 125 mm.

Så här monterar du
din BraåsStuga!
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8. Om någon planka är lite vriden går det bra att spika fast den i ena änden först och sedan använda en skruvtving
för att vrida plankan med.

7. När du har byggt upp några skift är det alltid bra att kolla vågen ytterli-
gare en gång. Om någon hörna eller plint behöver justeras går det bra att
skära till en liten pappbit och lägga mellan plint och stomme.

9. När du sedan har byggt upp alla
väggarna och lagt på gavelspetsen
samt nocken måste det vara jämnt i
översidorna. Om inte, får man
hyvla lite.
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10. Innan du lägger dit nocken är det bra om du mäter på nocken och jacket
i gavelspetsen så att det stämmer på djupet.

11. Nu är det dags för småbitarna nr 0 mellan fönster och dörr. Fäst en
bräda på insidan och stapla emot.

12. Vad lätt det går! Och vilken bra
monteringsanvisning!

13. Lämna en liten springa mellan trallbrädorna, ca. 3 mm.
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14. Släpp ut vindskivorna 100 mm från takfotsbrädan. Släpp upp sista vind-
skivan 10 mm över trekantslisten. Rita ett lodstreck på vindskivan och gera
ihop.

15. Att lägga på ett shingeltak på sin stuga är nog det bästa takval man kan
tänka sig.
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