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Ikka tuleb mõni uus laps juurde ja tahab kangesti maja 

valmistada, aga teistega on juba mõned majad valmis 

meisterdatud. Siis päästab välja autokuurike. 

 

Kuurikese põhiosad valmistame höövellauast,  ristlõikega 

18 x 95 mm,  põhja 4 mm vineerist. Uks keeratakse üles 

nuppude abil, see nõuab lapselt pingutust, arendab 

sõrmelihaseid. Nuppude ja ukse ühendusvarrasteks on 

bambusest šašlõkitikud. Muud osad on kokku naelutatud. 

 

 

 

Kuurikese põhiosade mõõdud: 

1) põrand – 13 x 17 cm;  

2)  külgseinad –  9,5 x 17 cm; 

3)  katus –  9,5 x 15 cm;  

4)  uks – 9,4 x 9,4 cm; 

5)  tagasein – 9,5 x 7,3 cm. 

 

TÖÖ KÄIK 

 

Materjal saetakse mõõtu,  paistma jäävad otspinnad lihvitakse. 

Naelutamist alustame külgseinte kinnitamisest tagaseina külge kinni, siis sobitame paika 

põranda ning naelutame sellegi, aga esialgu väheste naeltega. 

Seejärel paigaldame ukse. Ukse ja põranda 

vahele jätame umbes 1mm pilu, selle 

tagamiseks võib sinna midagi vahele torgata. Et 

uks püsiks puurimise ajal paigal, surume 

külgseinad vastu ust pitskruviga (kummi, paela, 

traadiga) kokku.  

Hingede (pööra) ava puurime läbi külgseina 

ukse sisse 3,2 mm puuriga. Külgseinte avad  

puurime üle 4 mm puuriga ja kinnitame ukse 

bambustikkudega (u 4 cm pikad). Bambustiku otsad jätame 1 cm pikkuselt välja, sinna 

kinnitame nupud (ø 14 mm, pikkus 2 cm). Selle 

otsa puurime ava, läbimõõduga 3,2 mm. Paneme 

puuritud avasse natuke liimi ja torkame silindrid 

bambustikkude otsa. 

 Kui uks ei liigu vabalt, tuleb pöörad välja võtta 

ja ust kitsamaks või lühemaks lihvida ning 

segavad kandid ümardada. Saanud ukse liikuma, 

paneme tilga liimi ukse pööraavadesse ning 

surume pöörad uuesti paika. 

Nüüd kinnitame naeltega katuse, see peab jääma autokuuri  esiosast sellisele kaugusele, et 

uks avaneks. Külgservad ulatuvad katusest pisut üle, nii jääb ehitusest parem mulje. 

Lõpuks naelutame autokuuri osad lõplikult kinni, lisame vajalikud naelad. Katusele piisab 

neljast, tagaseinale kahest, põrandale 7 naelast.  
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MATERJAL 

 

1. Höövellaud (kuusk, ristlõige 18 x 95),  pikkus 34 cm.  

2. Vineer (paksus 4 mm) -  13 x17. 

3. Ümarliist (ø 14 mm), pikkus 4 cm . 

4. Bambustikud,  8 cm (selle asemel võib kasutada ka 6 või 8 mm ümarpulka). 

5. Naelad, 2 x 40 mm – 6 tk. 

6. Naelad 1,2 x 16 mm – 7tk. 

 

Veel läheb vaja akutrelli, naasklit, saage, puuri (ø 3,2 ja  - 4mm), metallvasarakesi, pliiatseid, 

nurgikut, PVA liimi, mõõtevahendeid, lihvpaberit.  

 

Soovi korral võib uksele kinnitada veel nupu. 


