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Boerenschuur
Zo maak je de Boerenschuur
Meet de wanden en de vloer uit en teken ze op het triplex.
Zaag de muren en de vloer uit en verf de drie muren aan de buitenkant rood.
Verf de murenen en de vloer aan de binnenkant okergeel.

Zaag en verf de plinten en de balken
Zaag 4 plinten, 2 van 4 cm, 1 van 21 cm en 1 van 28 cm en verf de plinten okergeel.
Zaag alle vierkante balkjes op de juiste maat (zie de PDF).
Zaag de uiteinden schuin af, zoals aangegeven op de PDF en verf alle balkjes helder-rood.

Zo maak je het dak
Zaag 12 daklatten van 32 cm af en schuur de zaagkanten glad.
Verf de latten voor op het dak heldergeel.
Zaag 3 stukken triplex (maten zie PDF) met elk 2 draagbalkjes, op de dakdelen plakken we de daklatten.
De delen van het dak worden later op de draagbalkjes geplakt.
Verf de dakdelen aan 1 kant wit, de draagbalkjes rood.

Zo plak je de schuur in elkaar
Lijm de steunbalkjes op de wanden en lijm daarna daarna de plinten vast.
Lijm de wanden op en aan de vloer, zoals aangegeven Baop de werktekening.
Lijm de draagbalkjes van het dak op de wanden.
Plak op de twee schuine delen van het dak ieder 5 latten.
Plak op het smalle deel in het midden van het dak de laatste 2 latten.
Plak het dak vast op de draagbalkjes en lijm de laatste balkjes in de open kant van de schuur.
Laat de lijm een nacht goed drogen.

Loop het verfwerk nog even na met een klein kwastje.

Farmers Barn
How to make the Farmers Barn
Measure the walls and floor and draw the shapes on the plywood.
Cut out the walls and the floor and paint the three walls on the outside red.
Paint the walls and the floor on the inside ocher yellow.

Saw and paint the plinths and beams
Saw 4 plinths, 2 of 4 cm, 1 of 21 cm and 1 of 28 cm then paint them ocher yellow.
Cut all square beams to the correct size (see the PDF).
Cut the ends at an angle as indicated on the PDF and paint all the bars bright red.

How to make the roof
Saw off 12 roof slats of 32 cm and sand the edges smooth.
Paint the slats that go on the roof a bright yellow.
Saw 3 pieces of plywood with 2 beams each (see PDF for dimensions).
Later on we glue the roof slats to these roof parts.
These parts of the roof are later glued to the supporting beams we first stick on the walls of the barn.
Paint the roof parts on one side white and paint the support beams red.

How to assemble the farmers barn
Glue the support beams to the walls then glue the plinths on the walls too.
Glue the walls on and to the floor, as indicated on the blueprint.
Glue the beams that support the roof to the walls of the barn.
Stick 5 slats on each of the sloping parts of the roof.
Stick the last 2 slats on the narrow part which goes in the middle.
Stick the roof onto the support beams and glue the last beams into the open side of the shed.
Let the glue dry well overnight.

Check the paintwork and where needed touch it up with a small brush.


