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På et kosteskaft sættes en træskive 
med fire huller til at holde akslerne, 
som skal bære bogstaverne, der viser 
verdenshjørnerne. 
I den øverste ende af kosteskaftet 
anbringes en skrue som omdrejningsleje 
for retningspilen. 

Med den stationært monterede stiksav 
skæres vejrhanens konturer let ud.
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Så ved du altid, hvorfra vinden blæser: Vores stolte hane viser retningen.
Før der var meteorologer til at lave vejrudsigter, var man henvist til at tage varsel af vind og vejr. Derfor hørte en vejr-
hane eller en vindfløj sig til på enhver større bygning. Princippet i dette gamle instrument er lige så simpelt, som det 
er pålideligt. Den horisontalt drejelige figur har en større flade mod vinden på den bageste del end på frontpartiet. Som
følge deraf trykker luftstrømmen næbbet og dermed hele figuren i præcis den retning, hvorfra det blæser. 
Synes du om vores vejrhane? Den er virkelig ikke svær at lave selv. 

Let forskudt bagud fra sit omdrejningspunkt
hæver den farvestrålende hane sig mod
himlen - klar til at udøve sin pligt ved det
første vindpust til glæde for vejriagttageren. 

Med vandfast lim og træskruer fastgøres 
figuren sikkert på retningspilen.



Stil vejrhanen op på et så frit sted som
muligt, hvor vejrhanen ikke snydes af tur-
bulens fra huse eller mure.
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Når bogstaverne er savet ud, bores der som i 
monteringspladen runde huller til udlæggerne.

I det næste arbejdstrin limes bogstaver, udlægger #
og  den runde monteringsplade sammen.

Slutmontering før lakering: Træskruen, 
der skal fungere som aksel, skrues ned i
kosteskaftet ovenfra.



MATERIALELISTE 

VEJRHANE
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Pos. Ant. Betegnelse Mål i mm Materiale

1 1 Retningspil 800 x 28 Limtræ i fyr, tykkelse 28 mm

2 1 Vejrhane 350 x 300
1

Limtræ i fyr

3 1 Monteringsplade Ø130 tykkelse 18 mm

4 4 Bogstaver efter rasterskitse
2

5 1 Holderstang, længde efter behov Fyr, Ø 30 mm

6 4 Udlæggere længde 180 Bøg, Ø 8 mm

1 sekskantet træskrue 5,0 x 50 med 2 skruer; 

2 spånpladeskruer 3,5 x 45 (fastgøring af hane); trælim.

1
mål før udsavning; Overfør konturerne til træet ved hjælp af rastertegningen. 
Et felt måler i fuld størrelse 25 x 25 mm.

2
Vores "mønstertegning" til kopiering af bogstaverne. 
Et felt på tegningen svarer til 10 x10 mm i fuld størrelse.














