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Sissejuhatus

Mina valisin oma loovtöö teemaks koerakuudi ehitamise ja magamisaluse õmblemise, sest
mulle meeldib asju ise teha. Olin täiesti kindel, et tahan teha midagi praktilist ja mis kestaks
aastaid.
Minu töö koosneb kahest osast. Praktilise osana ehitasin koerakuudi ja õmblesin
magamisaluse. Kirjalikus osas annan ülevaate koerakuudi ehitamise ja magamisaluse
õmblemise kohta.
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Koerakuudi ehitamine

Kodus olid olemas 5x5 cm ristlõikega prussid, kõik olid umbes 4 m pikad.
1. Lõikasin 4 detaili pikkusega 1 m ning 4 detaili pikkusega 90 cm.
2. Esiteks tuli võtta 2 detaili pikkusega 1 m ja 2 detaili pikkusega 90 cm ning need kokku
lüüa, nii tuli teha 2 korda (joonis 1).

Joonis 1. Töö alustamine
3. Oli vaja saada 80 cm kõrguste seintega kuut. Seetõttu saagisin 4 detaili pikkusega 70
cm.
4. Seejärel võtsin need värskelt lõigatud detailid ja lõin pikkade naeltega ennem saadud
ruutude vahele, et tekiks enamvähem kuup (joonis 2).

Joonis 2. Kuubikujuline konstruktsioon
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5. Oli vajalik, et koerakuudil oleks tuulekoda e koridor. Selle jaoks oli vaja saagida veel
2 detaili pikkusega 90 cm ja 2 detaili pikkusega 70 cm.
6. Kui need said kinni löödud, siis tuli hakata põrandat panema. Selleks sain lauad
puukuuri tagant.
7. Esimesel ja viimasel laual pidin välja lõikama 3 kildu.
8. Lauad lõin kinni 6-st kohast, igale lauale 6 naela (joonis 3).

Joonis 3. Kuudi põrand
9. Kui põrand sai tehtud, oli vaja teha vahesein, et saaks tuulekoja. Oli vaja lõigata 9
voodrilauda pikkusega 60 cm. Seintel nii sees kui väljas kasutasin voodrilauda.
10. Vaheseina valmimise järel asusin iseseisvalt esimese seina kallale. Kuna oli tegemist
esiküljega, kuhu tuli ka sissekäik, oli vaja lõigata 8 voodrilauda pikkusega 70 cm ja 2
voodrilauda pikkusega 1 m.
11. Teistele kolmele küljele oli vaja lõigata 10 voodrilauda pikkusega 1 m, kokku 30 detaili
pikkusega 1m.
12. Eks iga koeraomanik tahab, et kuut kestaks kaua. Seetõttu ostsin K-Rautast pihlaka
tooni puiduimmutusvärvi Pinotex ja värvisin kuudi seest ära.
13. Seejärel tuli lõigata välja sarikad. Nendeks lasi isa tuua paksud umbes 5 cm
läbimõõduga lauad. Need tuli ka Pinotexiga üle värvida (joonis 4).
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Joonis 4. Puiduimmutusvärviga värvitud kuut
14. Seejärel käisime isaga OÜ Ööbiksaare Palkmajas sindleid ostmas. Isa arvamus jäi peale
ja seetõttu ostsime neid kogemata kolme kuudi katuse jagu.
15. Sindlite löömisel tuli appi Elmar, kes on ka varem sindelkatuseid teinud. Ta näitas meile
ette ja jätkasime siis isaga tööd. Isaga kahepeale tegime katuse valmis, tema pani tüki
paika ja mina lõin kinni.
16. Kui katus sai valmis, pidin ostma Pinotexi juurde, sest katuseosa polnud meil värvikulu
sisse arvestatud.
17. Värvisin katuse 2 korda üle ja kuut oligi valmis (joonis 5).

Joonis 5. Valmis koerakuut
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Magamisaluse õmblemine

1. Võtsin kuudilt magamisaluse mõõdud ja õmblesin Humanast ostetud tugevast kangast
3 küljega magamisaluse.
2. Magamisaluse külgedeks oli vaja lõigata kangast välja 2 detaili pikkusega 70 cm ja
laiusega 40 cm, 1 detail pikkusega 1 m ja laiusega 40 cm. Põhjaks oli vaja lõigata 2
detaili pikkusega 1 m ja laiusega 70 cm.
3. Õmblesin väljalõigatud detailid kokku. Jätsin avad vati panemiseks.
4. Seejärel käisin linnas ja ostsin 2 kg vatti. Toppisin kokkuõmmeldud kanga vahele jäetud
avadest vati sisse ja õmblesin kokku.
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Kokkuvõte

Minu loovtöö eesmärgiks oli ehitada koerakuut ja õmmelda magamisalus. Jõudsin saavutatud
eesmärgini. Töö käigus arendasin naelte löömise oskust ja käsisaega saagimist. Õppisin
tundma puutööks vajalikke töövahendeid, ehitus- ja viimistlusmaterjale.
Tahan tänada oma isa Viljar Sarikut, õpetaja Liivia Horni, õpetaja Triinu Grossmanni, abilist
Elmarit, Kalev Lukseppa ja head sõpra Katre Tootsi igakülgse abi eest.
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