Jak
zrobić
skrzynkę
na
sadzonki? Skrzynka na taras,
balkon – DIY
Jak zrobić skrzynkę na sadzonki?
To nie jest takie trudne. Jakiś czas temu konstruowałem regał
ze skrzynek ogrodniczych.
Jak zrobić regał ze skrzynek – poradnik – DIY

Po tej akcji zostały mi dwie skrzyneczki.
Tak się zastanawiałem co mogę z nich zrobić? Wpadłem na pomysł
by wykonać skrzynki na sadzonki.
W związku, że wiosna w pełni a nasz ogródek przechodzi wielką
metamorfozę i nie będzie w nim w tym roku miejsca na warzywa i
owoce postanowiłem posadzić je w skrzynki. W domu znalazłem
puszkę farby, oraz cztery nóżki, które kupiłem do w/w regału.
Dodatkowy komplet leżał więc postanowiłem je wykorzystać.
Skrzynka jest wymiarów 50x40x30cm. Całkowity koszt wykonania
takich skrzynki to 45zł. Możemy zrezygnować z nóżek. Wtedy
sama skrzynka to koszt ok 23zł plus farba. Nóżki również można
wykonać z drewna. Kupujemy kantówkę drewnianą i tniemy ją na
wysokość ok 8-10cm. Takie klocki moną służyć nam jako nóżki.
Kantówka z drewna o wymiarach 6x6x180 cm to koszt ok 15zł a z
niej wytniemy min. 18 nóżek na wysokość 10 cm. Ogranicza Was
tylko wyobraźnia.

Jak zrobić skrzynkę na taras?
Skrzynkę okleiłem i pomalowałem jedną warstwą farbą do drewna.
Postanowiłem, że jeden pasek pomaluję na biały kolor.

Gdy antracytowa farba wyschła to okleiłem skrzynkę taśmą i
pomalowałem na biało.

W domu znalazłem grubą folię którą postanowiłem wykorzystać.
Środek skrzynki wyścieliłem tą folią przymocowałem ją za
pomocą pinezek.

Jak zrobić skrzynkę na balkon?
Na sam koniec zamontowałem cztery nóżki. Przykręciłem je
wkrętami do drewna.
Po przekopaniu ogrodu wydobyłem sporo kamieni, jakiegoś gruzu
itp. Wpadłem na pomysł, że wykorzystam je jako drenaż pod
nasze podłoże. Folię w skrzynce ponacinałem w taki sposób by
nadmiar wody swobodnie się wydostał. Na dnie
kamienie. i zasypałem je ziemią ogrodniczą.

ułożyłem

W pierwszą skrzynkę posadziłem truskawki.

W związku, że mojej Daruli skrzynka się spodobała to w tym
tygodniu czaka mnie wykonanie jeszcze pięciu takich skrzynek.
Będą w niech truskawki i pomidory koktajlowe. Zachęcam
wszystkich to robienia mini ogródków. Jeżeli nie macie
możliwości założenia typowego warzywnika to skrzynki są dla
nich idealną alternatywą. Skrzynka na balkon czy też skrzynka
na taras to nic trudnego!

