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Humlehotell med ett rom 

Nå kan du la humla suse! Snekre deg et lite humlehotell. Humlene blir glade, og vi blir glade! 
Humlehotellet skal stå på bakken, eller på en liten stein. Humlene følger gjerne markeringer i 
terrenget som gjerder, grøfter, murer og lignende. De oppsøker ofte steiner, busker og stubber. Et 
slikt sted er det smart å plassere hotellet. Det som er viktig er at slangen blir gravd ned eller dekket 
til med litt jord, gresstuster eller stein. Åpningen skal stikke ut av tildekkingen. Humlene finner 
slangeåpningen, og kryper inn til et ideelt og trygt sted for å leve. 

Modell: Knut Abrahamsen 
Oppskrift og foto: Annie Eikenes 
 
Ordforklaring materialer:  
Forskalingsplate = Tremateriale, 
byggevare. Ofte vannfast 
kryssfinerplate for å lage forskaling til 
støyping av mur. 
Bord = Tremateriale, byggevare. 
Høvlet tremateriale i ulike 
dimensjoner, ofte brukt til panel av 
vegg og tak. Kalles da panelbord. 
Fjøl = Tremateriale, byggevare. 
Bordstykke i tre som er høvlet eller 
uhøvlet. 

Dette trenger du: 

• Sidevegger: 4 bordbiter med bredde 144 mm x lengde 200 mm x tykkelse 22mm.  

• Gulv: en finerplate 222 mm x 222 mm. Her er det brukt en bit av ei forskalingsplate.  

• Tak: en finerplate 270 mm x 270 mm. Her er det brukt en bit av ei forskalingsplate. 
4 lister med lengde 248 mm. Disse skal holde taket på plass, og kan skjæres til av samme materialene 
som brukes til veggene. 

• Plastslange, litt stiv. Minimum 20 mm innvendig mål. 

• En liten bit fluenetting ca 60 mm x 60 mm 

• Innredning: Tørt gress og mose ytterst til isolering. Innerst lages senga av silkemyke hår fra en hund, 
angorakanin eller karda ull fra sauen. 

• Skruer eller spiker  

• Hammer  

• Skrujern  

• Bor og drill 
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 Slik gjør du: 

  

  

1. Sag først opp alle plankebitene du trenger. 

2. Begynn med å borre hullene i to av sideveggene. 
Det ene til døra (plastslangen) og det andre til 
luftehullet. Bor hullet til slangen med et bor som er 
like tykt som selve slangen. 

3. Luftehullet kan være ca 35mm i diameter. Fest 
på fluenettingen med stifter eller små spiker.. 

4. Skru eller spikre sammen veggene. Husk på at 
hullet til slangen skal være nede på sideveggen, og 
luftehullet oppe på den andre sideveggen. 
Skru først sammen to og to vegger, deretter skrues 
disse sammen til en firkant. Tre slangen gjennom 
hullet slik at den kommer til senter av kassa. 

5. Gulvet: Monter på bunnplata med 8 skruer, 2 
skruer i hver vegg. 
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9. Isolering: Først legges tørt, mykt gress mot 
ytterkanten i kassa. Deretter legges de myke 
materialene i senter av rommet. Her lages ei lita 
dronningseng. 8.Pass på at det indre hulrommet, 
bolkammeret skal måle ca 3-4 cm i diameter. 
 

8. Slik ser det ferdige hotellet ut. 

7. Hotellet males utvendig før innredningen kommer 
på plass. 

6. Tak: Listene skrues fast til takplata med to skruer 
i hver list. Taket legges løst oppå hotellet til slutt. 
Legg gjerne på en stein på toppen. 

10. Fyll opp resten av kassen med tørt gress. 11. Plasser humlehotellet i nærheten av 
humlevennlige blomster. Plasser gjerne en stein på 
toppen av taket og over inngangslangen.  


