
Byggeanvisning på mindre skrukhus/kyllingehus: 
Af Lone Aasted. 

 
Følgende er ment som et råd om, hvordan man bygger et mindre hus til ca. 5 høns af 
mindre race eller en skrukhøne med kyllinger, men huset kan også skaleres op til større 
dyr. 
Målene tilpasses de materialer man har til rådighed, så forbruget af brædder m.m. bliver 
mindst muligt. Typisk fås klinkebrædder i 3 meters længde og derfor er det praktisk, at 
dele dem op i tre stykker af 1 meter, så kan man også nå ind i huset fra bagdøren og det 
passer også med den metalskinne, der lukker tagryggen. 
Og så er torx-skruer gode, for de er nemme at skrue i og ud, hvis man laver en fejl.. 
De små huse er nemme at flytte med, og mere fleksible end store. 
Om vinteren kan hønsene nemmere varme et lille hus op, med deres kropsvarme. Og A-
faconen gør, at det ikke vælter i stormvejr.  
 
1. 
Start med at bygge et skelet af lægter, det 
kan være solide trykimprægnerede eller mere 
lette, alt efter hvor stor og solidt huset skal 
være, eller hvor nemt det skal kunne flyttes. 
De skal under alle omstændigheder have en 
sådan bredde at de kan holde de skruer der 
skal holde klinkbrædderne på plads, der 
udgøre taget. 
Til at samle lægterne i hjørnerne, bruger jeg 
de flade trykimprægnerede der flyder i alle 
trælaster. De har ligget som afstand mellem 
de rigtige brædder, og kan tages med gratis, i 
hvert fald der hvor jeg kommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Så skal der lægges gulv af høvlede 
brædder. Og jeg misunder hver gang 
mine fjerkræ – de er de eneste i hele 
husstanden, der forkæles med 
massive fyrregulve under fusserne! 
Jeg skruer ikke brædderne fast, det 
gør dem mere fleksible og de holdes 
senere på plads af taget. Men sørg for 
at der ikke er for store sprækker, hvor 
skidtet kan samle sig. 



3. 
Klinkbrædderne skrues fast på 
facaden, start nedefra. Lav en 
god lem af de samme brædder 
som gulvet. Jeg bruger 2 og 
samler dem med et par lister, så 
glider dyrene ikke på de glatte 
brædder. 
Den liste der er den øverste, 
vandrette del af gavlens trekant, 
fungerer som stopper for lemmen, 
så den ikke falder ind i huset. 
Lemmen sættes fast med et godt 
hængsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. 
Bagdøren laves af klinkbrædder, og 
samles med brede lister der skal 
stikke ud ca. 5 cm under underkanten, 
så den kan holdes på plads for neden. 
Siden hen holder et lille fladjern den 
på plads for oven. 
Bagdøren starter ’et bræt oppe’, så 
døren kan hvile på dette bræt, og de 
flade lister kan række ned bagved. Det 
fik jeg først taget billede af, da huset 
var færdigt, og jeg var i gang med at 
male. Håber ikke det forvirrer…. 
 
 



 
5. 
Så skal taget skrues på. Start for neden. Passer højden ikke med hele klinkbrædder, 
saves det øverste til i bredden, men husk at sætte snor i lemmen først, inden taget lukkes 
helt.  
Bor et hul lidt inde i 
hjørnet, og stik et 
nylonreb igennem og 
lav en knude på 
bagsiden af lemmen. 
Træk rebet igennem 
hele huset, men vent 
med at klippe det til, før 
du ved helt sikkert, 
hvor langt det skal 
være, for at lemmen 
kan åbnes helt ned til 
jorden. I enden af rebet 
bindes en løkke. Når 
lemmen skal lukkes f. 
eks om natten, trækkes 
rebet til, og løkken 
bindes til en lille skrue 
forneden på gavlen. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. 
Har man ikke gjort det tidligere i processen, er 
det en god ide at sætte isolering under gulvet 
nu. Brug en plade af styropor. Vælg en 
tykkelse der flugter lægterne i bunden af 
skelettet. 
Pladen holdes på plade af flade lægter der 
skrues på tværs af pladen. Bemærk det store 
udhæng på taget, især den ende med lemmen, 
det forhindrer megen regn og sne i at komme 
ind ad lemmen, og hønsene sidder tit under 
halvtaget, mens de organiserer sig til natten. 
For at løfte huset fra jorden for at undgå råd, 
kan det være en fordel at sætte en 
trykimprægneret klods i hvert hjørne under 
bunden. Men skal huset bruges til skrukker 
med daggamle kyllinger, må man lukke af med 
et bræt eller en hel lægte, da kyllingerne ellers 
kan smutte ind under huset. 
 
 
8. 
Når tagets klinkbrædder er 
færdige, lukkes med en 
metalskinne som fås i 
forskellige størrelser. I 
hulrummet kan man tætne 
yderligere med et stykke 
bagstop, (en skumpølse 
der ellers bruges til fuger, 
så regner det ikke ned!) 



9. 
Så er huset ved at være færdigt og skal bare have en grundig gang udvendigt og i bunden. 

 


