Boodschappenlijst Soeka (1,8 m breed, 1,8 m diep en 2 m hoog):
4x Buiskoppeling Drieweg kniestuk Ø 26,9 mm Zink (3,25 per stuk)

https://www.steigerbuisgroothandel.nl/buiskoppeling-drieweg-kniestuk-26-9-mm-zink
1x Buiskoppeling Lang T-stuk Ø 26,9 mm Zink (3,27 per stuk)
https://www.steigerbuisgroothandel.nl/buiskoppeling-lang-t-stuk-26-9-mm-zink
5x Buiskoppeling Ronde voetplaat Ø 26,9 mm Zink (2,66 per stuk)
https://www.steigerbuisgroothandel.nl/buiskoppeling-ronde-voetplaat-26-9-mm-zink

4x 1,74 meter Aluminium Buis Ø 27 mm (6,48 per stuk)

https://www.steigerbuisgroothandel.nl/aluminium-buis-27-mm-max-6-meter
5x 1,94 meter Aluminium Buis Ø 27 mm (7,23 per stuk)
https://www.steigerbuisgroothandel.nl/aluminium-buis-27-mm-max-6-meter

2x Gaaspaneel 90 x 180 cm (14,95 per stuk)

https://www.hornbach.nl/shop/Gaaspaneel-90-x-180-cm/8067734/artikel.html
1x 6 x 8 meter Afdekzeil groen standaard (150gr/m²) (36,72 per stuk)
https://afdekzeilshop.com/afdekzeilen-standaard-150-gram-per-m2/1028-afdekzeil-groen-standaard150gr-m.html
1x Touw sisal 140 meter (4,95 per stuk)
https://www.gamma.nl/assortiment/touw-sisal-140-meter/p/B211903

Instructie bouwen soeka:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Begin met het maken van het frame van het dak. Hiervoor heb je de T-buiskoppeling, de 4
hoekkoppelingen en de 4 korte buizen nodig.
Schuif op 1 van de buizen de T-buiskoppeling tot het midden. De buis met deze koppeling wordt de
kant van de ingang.
Maak nu de vier buizen aan elkaar door middel van de hoekkoppelingen. Zorg ervoor dat de kant van
de koppeling waar nog een buis in moet naar boven wijzen.
Als ze allemaal vast zitten draai je hem in zijn geheel om.
Plaats nu de gaaspanelen op het frame en maak ze vast door het het sisal touw er goed strak omheen
te wikkelen.
Zet het dak nu even aan de kant en maak de ronde voetplaatkoppelingen aan het einde van de lange
buizen vast. Dit zijn de poten.
Maak nu 1 voor 1 de poten aan het dak vast. Nu staat het frame van de soeka.
Pak het zeil en knip deze op maat. Je hebt de hele lengte nodig (8 meter) maar niet de hoogte. De
soeka is 2 meter hoog dus knip het zeil op 2,3 meter af zodat je hem nog kan vast maken aan de grond
als je wil.
Wikkel het zeil rond de soeka en maar het vast met het sisal touw. Gebuik de ringen in het zeil.
Bedek het gaaspaneel op het dak met takken en bladeren die je hebt gevonden.

