Agora, enquanto você tem uma cobertura de abertura grande agradável seu só abertura criada com os 1/2 através de
1/2 tela. Corte 4 pedaços de 15 cm de largura fora o fim de seu rolo, assim você tem 4 pedaços 15 cm X 60 cm.
Grampeie estes pedaços em cima dos 5 cm X 10 cm para cobrir sua abertura. Agora leve um 2,44 m 2,5 cm X 10
cm e instale ao longo da parede de parte de trás à linha de telhado. Atarraxe os lados de OSB nos 2,5 cm X 10 cm
como você fez com os 5 cm X 10 cm mas também atarraxa a parede de parte de trás do viveiro aos 2,5 cm X 10 cm
usando parafusos de 5 cm do lado externo por seu fora de 2,5 cm X 10 cm tábua de ornamento (guarnição), pelo
OSB, nos 2,5 cm X 10 cm sendo instalado, assim.

Agora há pouco meça a distância entre os 2,5 cm X 10 cm você instalou e os 5 cm X 10 cm, divida isto pela
metade, e marque cada fim do viveiro. Instale outros 5 cm X 10 cm aqui.

OK, deixa posto alguma cobertura em. Eu não vou ir em como instalar cobertura de metal. Se você não fez isto
antes pergunte na loja de madeira onde você comprou isto. Leve seus 4 pedaços de 1,00 m comprimento, comece a
um fim, e os instale do topo da abertura 5 cm X 10 cm, assim.

Bem, a parte de trás de seu telhado é agora terminada. Nós somaremos o ornamento depois.

PASSO OITO
Antes de nós pudéssemos instalar a cobertura dianteira que nós precisamos construir a maioria da passeaseira. De
forma que é o que este passo é. Se lembre daquele canto que você cortou os 5 cm X 10 cm a uns 45 graus que eu
disse para descartar, agora vamos usa-los. Leve o dois e apóia você reduziu em passo dois e os põe no chão com
os lados longos que enfrentam um ao outro. Então some uns 205 cm X 10 cm ao fundo de cada usar lateral seus
parafusos curtos do OSB nos 2,5 cm X 10 cm. Assim.

Agora leve seu recuperado 45 graus e instala um pedaço disto a cada lado da passeadeira, enquanto atarraxando
uma vez mais do OSB no 45 graus 5 cm X 5 cm. tenha cuidado para não assegurar nenhuma sugestão de parafuso
perfure os 45 graus como isto poderia prejudicar seus pombos. Isto vai no mesmo lado como os 2,5 cm X 10 cm
fez.

Prendendo os lados da passeadeira é mais fácil com um ajudante mas pode ser feito por uma pessoa. Leve uns
parafusos de 5 cm e em espaçamento de 15 cm os comece no 45 grau 5 cm x 5 cm, assim quando você prende o
lado da passeadeira que os parafusos de 5 cm atarraxarão no quadrado 5 cm X 5 cm dentro do canto de viveiro.
Leve o lado da passeadeira esquerdo em sua mão esquerda e seu parafuso atire em sua mão direita, segure o lado
da passeadeira em fabricação de lugar seguro a sugestão de topo alinha com o lance de telhado e atarraxa isto em
lugar. Mãos de contrário e instala o lado certo. Deveria se parecer agora.

Meça do fundo do canto de topo da passeadeira para cima os 1,20 m laterais e instale uns 5 cm X 10 cm lá. Assim.
Então corte uns 2,5 cm X 10 cm e há pouco acrescente um 2,5 cm X 5 cm pedaço ao fundo a metade dos 5 cm X
10 cm que você instalou. Esta se torna a parada para a frente da passeadeira dobrada.

2,5 cm X 10 cm corte usando e instala um pedaço em bom estado para cada lateral da passeadeira e então abaixo o
lado do viveiro. O pedaço lateral vertical precisa correr paralelo com a extremidade do fim de viveiro OSB.
Assim.

Agora acrescente dois pedaços de 2,5 cm X 10 cm de ornamento aos cantos dianteiros do viveiro, o mesmo modo
você fez os cantos de parte de trás. Só abaixe do fundo da passeadeira, assim.

Agora deixa fim fora o telhado. Usando os quatro pedaços de 1,20 m de telha de metal ou brasilit e os instalam na
frente do viveiro da passeadeira 5 cm X 10cm para cima.

Agora corte e instale os dois atrás pedaços de metal que telha em bom estado, e então os dois pedaços de frente.
Então sente atrás e admire seu trabalho.

PASSO NOVE
Agora deixa a lateral fora da passeadeira. Primeiro instale uns 2,5 cm X 10 cm ao longo do viveiro defronte dos
2,5 cm X 10 cm que você instalou nos lados de aviário, uma vez mais atarraxando pelo OSB do interior nos 2,5 cm
X 10 cm. Recorte o ornamento vertical todo pronto instalou. Depois que você fizesse que isto cortou um buraco na
parede para sua janela de entrada (armadilha). O tamanho está até você. Eu faço para o meu 20 cm por 30 cm
porque isso é o tamanho de meus sensor eletrônicos para meu relógio. veja abaixo.

Agora acrescente um segundo 2,5 cm X 10 cm à frente do chão da passeadeira. Meça a distância entre o dianteiro
2,5 cm X 10 cm você há pouco instalou e a parte de trás 2,5 cm X 10 cm instalou na parede e cortou este
comprimento por três pedaços de 2,5 cm X 10 cm. Os instale frente atrás para entre os dois longo 2,4 cm X 10 cm
em dois centros. Assim.

Agora tudo que você precisa fazer aqui são acrescentar sua tela de arame aos 2,5 cm X 10 cm. Eu gosto de usar
1X1 polegada. Em muitas lojas de materiais ou lojas de fazenda você pode comprar isto em rolos. Esteja seguro
de triangular os cantos opostos para quadrado para cima seu moldar antes de grampear no arame. OK, agora deixa
construção a frente da passeadeira.
Comece cortando 3 ou 4 2,5 cm X 10 cm pela metade. Leve uns 2,5 cm X 10 cm e ponha no chão da
passeadeira, precisará ser cortado. Você precisa de espaço para isto abrir e fechar. Você precisará cortar 1,25 cm a
2 cm aproximadamente fora todos os pedaços longos para a frente da passeadeira. Quando esta frente é acabado
que você quer 10 cm de abertura aproximadamente em cada lado. Depois de cortar seus pedaços longos disponha
uma 2,5 cm X 10 cm e umas 2,5 cm X 5 cm encruzilhadas para cima e para baixo em uma superfície plana com
cinco 2,5 cm X 5 cm corrida como o desenho debaixo. Fora de largura aproximadamente 2,42 m, fora de altura
1,20 m. Meça canto para encurralar a quadrado isto para cima. Então de seu 60 cm de largura do rolo de 1/2 x 1/2
de tela, esconda cortado quatro pedaços 1,20 m de comprimento. Grampeie cada pedaço em posição na frente da
passeadeira. Tenha cuidado como estes pedaços não é se mantido unido por nada contudo. Se você tem uma
coberta de madeira ou um pedaço extra de OSB que esta armação pode ser temporária atarraxado a isto para
segurar isto em lugar enquanto você vai grampeando na tela.

Uma vez você tem todos os quatro pedaços de tela grampearam sobre sua armação da passeadeira prenda uma
segunda camada dos 2,5 cm X 5 cms e 2,5 cm X 10 cms em cima da primeira camada. Atarraxe esta segunda
camada ao primeiro com seus parafusos a cada 15 cm. Esteja seguro e remova seu cabo temporário abaixo
parafusos como você vá. E faz defronte para as juntas da segunda camada as juntas da primeira camada, assim.
Também quando você atarraxa junto que os dois 2,5 cm X 10 cm pedaços puseram todos os parafusos ao longo da
extremidade interior dos 2,5 cm X 10 cm como nós estaremos cortando este fim a uns 45 graus e você não quer
nenhum parafuso no caminho da lâmina.

