
Att bygga en egen råttbur

När man ska bygga en egen råttbur finns det en del saker man kan behöva tänka på.

Det viktigaste och första som folk kommer att säga när du frågar hur man bygger en råttbur är att lacka, lacka och 

åter lacka den. Och de har rätt. Men det finns fler saker man bör tänka på.

Färdigt skåp eller bygga själv?

När jag gjorde mitt senaste hemmabygge köpte jag

laminerade hyllplan på en järnvaruhandel och sågade ur

mina bitar av. Men jag märkte att det var mycket svårare än

man trodde att såga rakt och få bitarna att passa i varann så

på många ställen blev det snett, hur noga jag än var.

Det är inte heller så enkelt att göra dörrar. Att få till en

snygg ram och hitta bra gångjärn är skitsvårt. Så jag köpte

mina dörrar på fyndavdelningen på Ikea och planerade min

bur utifrån dem. Jag slog helt enkelt ut glaset i dörrarna och

satte på nät. Nätet köpte jag på Granngården, en rulle

galvaniserat nät med så små maskor som möjligt. Inte större

än 1 cm i alla fall.

Men jag tror det enklaste är att köpa en begagnad möbel

som redan har dörrar med t.ex genomskinlig plast i. Då kan

man enkelt slå ur plasten och sätta för nät.Ikeas PAX

garderober med Aneboda dörrar är ett bra exempel på stomme för råttbur. Brukar gå att hitta billigt på blocket.

Mått

Fundera ut vad du ska ha för mått noga om du bygger själv. T.ex. kan det ju vara

betydande för var du ska ha för bottenmaterial eller bottenlådor.

Nät

Använd galvaniserat nät med så små maskor som möjligt.  Helst runt 1 cm. Nät som ej

är galvaniserat kan råttänder gnaga sönder! På Granngården finns en rulle med

småmaskatgalvaniserat nät att köpa för runt hundringen.

Vissa använder sig även av riktigt galler men det kan vara svårare att få tag på, kostar ofta en hel del och finns ju 

inte alltid i så bra storlekar. Har man bra verktyg kan man t.ex. klippa sönder en gammal sliten bur och använda 

det gallret, eller så köper man t.ex. trådhyllplan avsedda till garderober på någon järnhandel. Men kolla 

galleravståndet så att det inte är för stort!

Hyllplan

Jag planerade så att varje hyllplan skulle vara gjorda så att en vanlig tidning fick plats perfekt eftersom jag gärna 

använder tidningar. Gör man bur av en garderob så kan man bara använda hyllplanen som medföljer och såga hål 

på dem så har man perfekta hyllplan.

Efterhand kom jag dessutom på att jag ville sy egna underlägg att ha på hyllplanen. Köpte ett quilttyg på en 

tygbutik som man använder för att sy grytunderlägg och gjorde underlag som passade perfekt på hyllplanen. 

Klippte bara ut dem och sicksackade kanterna. Det blev snyggt och lätt att byta då jag gjorde två uppsättningar. 

Ett hett tips är dock att tvätta quilttyget i 60 graderinnan du sätter dig och klipper och syr. Det krymper nämligen 

rätt mycket i tvätten. :/

http://www.rattklubben.se/wp-content/uploads/2014/09/hyllplan-3.jpg
http://www.rattklubben.se/wp-content/uploads/2014/09/aneboda.jpg


Något jag i alla fall starkt avråder ifrån är att ha hyllplan av glas. Kisset rinner ner och lägger sig som droppar på 

undersidan av glasskivorna. Nä, bättre då att göra hyllplan av trä och spackla ordentligt i kanterna och lacka, 

lacka, lacka.

Bottenlådor

Kolla Ikea. De har många fina bottenlådor man kan använda,

t.ex. som är anpassade till deras PAX system. Nu förstår ni

kanske hur smart det är att göra bur av en färdig stomme?

Det här med att lacka, hur var det nu?

Jo, visst är det viktigt att lacka. MÅNGA gånger. Menom du

missar att spackla så spelar det ingen roll hur många gånger

du lackar. Missar du att spackla hörnorna så glider det ner

kiss där ändå och börjar att lukta.

Spackel

Efter att jag hade sågat ut hyllplanen och skruvat fast allting

och kände mig nöjd satte jag igång. Jag köpte ett

våtrumsspackel(men snickerispackel fungerar nog lika bra)

och drog på med finget i hörnorna och alla kanter där kiss

kan rinna mellan. Det ska vara slätt överallt!

Grundfärg

För att lacken ska fästa bra i det material du har valt så

rekommenderar jag att du först grundmålar hela buren.

Förslagsvis köper du en grundfärg i samma märke som

lacken.

LACK

Ja, nu till the big thing. Det som tar tid. Lacka med golvlack,

båtlack eller vattenbasserad lackfärg. Det fungerar såklart

jättebra med olje/lösningsmedelsbaserade lacker också men

jag tycker det är onödigt att behöva hålla på med lacknafta.

Den vattenbaserade lacken fungerade precis lika bra och är

miljövänligare och lättare att tvätta bort från penslarna. Jag

tycker det är bättre att använda en lackfärg än en

genomskinlig lack eftersom jag vill måla över det fula

spacklet. Vit använde jag. Dock ska man veta att vit lackfärg

gulnar något så det kan vara bra att överväga en annan färg om du väljer en färgad lack.

Använd BLANK lackfärg. Lacka många gånger. Jag rekommenderar

Alpina Lackfärg V från byggmax. Den är billig och bra. Andra bra och billiga märken är t.ex Landora som 

brukar finnas på t.ex. Ica Maxi. Coop brukar ha Beckers lackfärger.

ANNAT BRA ATT TÄNKA PÅ

Råttor gnager ju, som vi alla vet. Man kan ha aluminiumlister på kluriga ställen så att de inte gnager just där. Det 

kan man köpa på rulle på t.ex. ÖoB som man enkelt skruvar fast. Bara att lacka över sen med lackfärgen så syns 

dom inte.

Planera redan från början var hängmattor, stegar och andra saker ska sitta och sätt upp krokar. För säkerhets skull 



kan du sätta upp några extra krokar här och var om du behöver sätta upp nya hängmattor eller flytta runt. Det är 

alltid drygt att ställa sig och skruva när man har köpt hem nya saker till buren.

Dessutom kan du behöva överväga att ha toalådor på flera höjder i buren så köp såna där hörntoalådor och sätt 

krokar där de ska sitta.

Hur länge håller ett hemmabygge?

Jadu, jag tror det håller hur länge som helst om man gör

det rätt. Man kan rengöra med virkon(bakteriedödande

ämne) emellanåt för att ta död på bakterier. Jag har haft

mitt skåp I två år utan att ha behövt det och helt utan

problem och lukt. Det gäller att planera. Men det är inte så

himla billigt som man kan tro med hemmabyggen.

Mitt hemmabygge har jag byggt från grunden själv och

den är konstruerad utifrån Ikeas Bestå system så alla

tillbehör till den serien passar till min bur! Skulle gissa på

att min bur kostade runt 2000 kronor att bygga. Så det blev

inte så billigt som jag hade tänkt. Det som drog iväg var

kostnader för färg. Det gick åt mycket mer färg än jag hade

trott.
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Mitt hemmabygge, på bilden nästan 
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