
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Imaš doma mačjega prijatelja?
Izdelaj mu brlog, v katerem bo dreMUCkal, si brusil krempeljčke, nanj skakal, v njem
užival in glasno predel, kakor to najbolj znajo prav mački! Kotiček iz naravnih materialov
nudi tvojemu kosmatincu zavetje in lepo dopolni vsak ambient.

MOJSTROVALEC

Simon

Mačji brlog

Čas dela:

okoli 3 ure Video izdelave poišči na 

www.obi.si

ORODJE, MATERIAL
- Akumulatorski vrtalnik
- Komplet vijačnih nastavkov Torx
- Sveder za les 4 mm
- Meter, ravnilo
- Svinčnik
- Škarje
- Obojestranski lepilni trak
 

- Zajeralna ali ročna žaga
(opcijsko)

Izdelek

Plošči: lepljen les, smreka, 120 x 50 cm, 18 mm
Letvice: konstrukcijski les, skoblan, 200 x 3,4 x 3,4 cm
Praskalnik: Lux vrv iz sisala, naravna, 10 mm
“Jogi”: preproga iz ripsa, 50 x 60 cm, antracit
Vijaki za iverne plošče, velikost 4,5 x 50
Polagalni trak Basic, 5 x 500 cm
Brusni papir K120 **

OBI šifra

4248902
5272562
3267051
1026681
1710748
5264379

Količina

1 kos
9 kosov
40 m
2 kosa
1 zavoj
1 kos
1 kos

* Materiali so pripravljeni za mačji brlog velikosti d: 56 x š: 56 cm v: 49 cm
** Ni del skupne ocene stroška

Skupna cena: 
od 172 EUR

Bruno
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KORAK ZA KORAKOM DO LUKSUZNEGA MAČJEGA BRLOGA

1. PRIDI V OBI PO MATERIAL
Za mačji brlog potrebuješ:
 -  2 plošči: 49 x 49 cm
 -  29 letvic dolgih 49 cm
 -  4 letvice dolge 42 cm

Ko les kupiš, ga odnesi na razrez lesa. En, dva, tri pa ti nažagamo letvice. Brezplačno! Če se razreza lotiš sam, najprej na lesu označi zgornje dolžine in 
odreži z zajeralno ali ročno žago. 

2. SESTAVI OKVIR
Vzemi ploščo, na robove položi 2 krajši in 2 daljši letvici, ter jih privijači na vsaki letvici na dveh mestih. Sestavi še en tak okvir.

3. SESTAVI OGRAJO
Za vsako stran potrebuješ 7 letvic dolžine 49 cm. Simon pa ima zate super trik! Pripravi si 13 letvic, položi jih eno ob drugo in poravnaj. Potreben razmik 
med letvicami je ravno za eno širino letvice, zato privijači vsako drugo - torej 7 letvic! Ploščo položi na rob in jih privijači nanjo.

6 cm od zgornjega roba zdaj privijači še drugo ploščo. 

Brlog obrni in ponovi korak - položi 13 letvic in na okvir privijači vsako drugo.

Za tretjo stranico ima Simon še en trik. Pripravi letvice, ki so ti še ostale in jih položi eno ob drugo, za enakomeren razmik pa jih prestavljaj naprej, da ti 
jih ostane 7. Ponovno izvrtaj luknje in privijači. 

Še enkrat obrni brlog, na vsako stran privijači po 2 letvici, na sredini pa pusti prostor za vrata.

4. NAREDI ŠE PRASKALNIK
Za to potrebuješ vrv iz sisala. Izberi poljubno število letvic in vrv tesno ovij okrog in okrog ... do vrha.

5. IN LUKSUZNO LEŽIŠČE
Iz filca odmeri dva kvadrata 49 x 49 cm, ju izreži s škarjami in prilepi na zgornjo ter na spodnjo ploščo. Uporabiš lahko tudi drug material, npr. preprogo 
iz ripsa. Nanj nato položi še najmehkejšo blazino na svetu.



6. TA-DA
Pa smo! Hotel s 5 zvezdicami je pripravljen na sprejem zahtevnih gostov.
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KORAK ZA KORAKOM DO LUKSUZNEGA MAČJEGA BRLOGA

Video izdelave
poišči na

www.obi.sita-dam


