
Materials necessaris: · 6 peces de fusta de 26,5x10cm. · La fusta no ha d'estar tractada ni pulida. · Aquest model de caixa està pensat per a mallarengues
· 1 peça de 15,5x10cm. (per a la base) · El gruix de les peces ha d'estar entre 12 i 20 mm.,   i va ser dissenyat pel Grup d'Anellament Calldetenes-Osona.
· 1 peça de 11x10cm. (separador)   per assegurar un bon aïllament tèrmic.
· 1 peça de 26,5x17cm. (tapa) · L'amplada de les fustes pot variar entre 10 i 12 cm.,
· 50cm. de filferro galvanitzat de 2,5mm.   però s'haurà de tenir en compte a l'hora de calcular
· 30 puntes de 1,4x45mm.   la llargada de les peces del fons i de la tapa.
· 2 puntes de 2,8x60mm.

1. El primer pas és 
practicar un forat de 
32mm. de diàmetre en 
una de les peces de 
26,5x10, que farà 
d'entrada.

5. Aquesta és la caixa vista per darrera. 
Les mallerengues construiran el niu al 
pis inferior i la misteriosa peça que hem 
colocat sota l'orifici d'entrada farà de 
separador per què els depredadors no 
puguin arribar-hi.

9. Per fer el penjador, doblegarem el filferro sobre ell 
mateix deixant un "ull" ben centrat que ens servirà 
per passar-hi un ganxo, una corda...

2. Unim aquesta peça 
frontal amb una lateral 
del mateix tamany, 
ajustant bé per la part 
de dalt, on haurà d'anar
la tapa.

10. Passem els extrems pels forats que hem fet als 
laterals i les dobleguem per què no s'escapin. Si 
aixequem la caixa agafant-la pel filferro, veurem com
aquesta s'inclina endavant, gràcies a que hem fet els
forats per darrera del centre de gravetat. D'aquesta 
manera evitem que s'acumuli aigua a la teulada en 
cas de pluja.

3. Clavem la peça de 
15,5cm. a la base de la 
caixa i la de 11cm. un 
parell de centímetres 
per sota del forat 
d'entrada.

6. A uns 3cm. de la part superior del 
lateral, practiquem dos forats de 4mm. 
El primer, 1cm. per darrera de la junta, 
on anirà el filferro per penjar la caixa. El 
segon a 1cm. del cantell posterior, on 
anirà la "frontissa" de la porta. Fem el 
mateix a l'altre lateral.

4. Ara la caixa és més 
estable i treballarem 
més còmodes. Acabem 
de tancar el lateral amb
una de les peces de 
26,5 i fem l'altre lateral 
amb dues peces iguals 
més.

7. Coloquem la porta amb les puntes 
grosses travessant els forats que hem 
fet, deixant un espai de 0,5-1 centímetre
a dalt per què no toqui amb la tapa quan
l'obrim.

11. Clavem la tapa de manera que quedi ben 
centrada, tenint en compte que ha de sobresortir 
pels quatre costats...

8. Ja tenim la casa feta. Només ens 
queda la teulada i el ganxo per penjar-la.

12. ...i ja podem penjar la nostra caseta per ocells.


