
Drewniane wysokie łóżko w pokoju 
dziecięcym można zmienić 
w zamek. Stanie się on ulubionym 
miejscem nie tylko do spania, 
lecz także do zabawy.

Łóżko-zamek
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Opuszczana brama
Każdy zamek musi 
ją mieć. Bramę 
wykonano z rolety 
okiennej, na której 
namalowano farbą 
akrylową deski i pręty 
oraz przyklejono herb 
rycerski.

Wieża
W dolnej części 
wieży – za drzwiami 
– można schować 
zabawki. W górnej 
części z tyłu wieży 
na dwóch odkrytych 
półkach zmieszczą 
się książki, pudełka 
i inne potrzebne 
przedmioty.

 W iększość dzieci niechętnie kładzie 
się spać. Chyba że łóżko kojarzy się 
z wyśmienitą zabawą, np. w dziel-

nych rycerzy, ratujących królewnę uwięzioną 
w zamkowej wieży. Efektowny zamek zbu-
dujemy, wykorzystując wysokie łóżko „Ku-
ra” z Ikei (z miejscem do spania na wyso-
kości ok. 100 cm). Obudowujemy je płytami 
MDF, dostawiamy wieżę i malujemy farbą 
w piaskowym kolorze. Na wykonanie zam-
ku wystarczą dwa popołudnia.
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1. Opuszczaną bramę 
robimy ze zwykłej białej 
rolety. Wystarczy 
namalować 
na niej wzór 
przypominający 
metalową kratę 
lub konstrukcję z desek 
i prętów. Rysunek 
słojów drewna wykonujemy za 
pomocą narzędzia do mazerowania 
(zdjęcie obok). Całość wykańczamy, 
naklejając herb rycerski, 
np. kolorową kopię oryginału 
z książki o heraldyce.
2. Wieżę budujemy ze sklejonych 
na styk elementów z płyty MDF. 
Połączenie ścianek pod kątem 
prostym ułatwi prostokątny 
kawałek płyty wiórowej, który 
mocujemy ściskiem do jednego 
z elementów.
3. Takie same płytki przydadzą 
się również podczas przyklejania 
półek. Wówczas pomocnicze płytki 
przykładamy do ścianek. Gotową 
wieżę dostawiamy do krótszego 
boku łóżka, wysuwając ją o 30 cm 
w stosunku do frontu zamku 
(szerokość ścianki przy drabince).

 W przyciętych na wymiar płytach MDF 
przeznaczonych do obudowy łóżka wy-
cinamy blanki o wymiarach 15,5 x 20 cm 

(w ściance przy drabinie – 15 x 20 cm). W przed-
niej ściance wycinamy bramę (z łukowym 
nadprożem) szerokości 60 cm i wysokości po 
bokach 70 cm i w środku 83 cm. Płyty ma-
lujemy farbą i przykręcamy do konstrukcji 
łóżka wkrętami. Łby wkrętów do drewna za-
malowujemy farbą, trzymając pędzel prosto-
padle do wkrętów. Na styku ścianki z bramą 
i długiego pasa z blankami mocujemy jasno-

Ciemnica czy spichlerz?
Gruby rygiel wykonany z płyty MDF umożliwia bezpieczne zamykanie drzwi 
do wieży, które sprawiają wrażenie masywnych. Wewnątrz można uwięzić 
niebezpieczne smoki lub ukryć skarby – a w razie potrzeby również zabawki. 
Drzwiczki do wieży wykonujemy z płyty MDF.  
Po wycięciu okienka o wymiarach 14 x 20 cm malujemy na nich pionowe deski  
za pomocą narzędzia do mazerowania. Pręty kraty przycinamy na wysokość 
okienka, np. z cienkich okrągłych listewek, lub wycinamy z płyty MDF 
i wklejamy w okienko. 

Kamienie i blanki
Imitacje kamieni na murach zamku 

najłatwiej wykonamy, odciskając 
na powierzchni pomalowanych 

płyt prostokątną gąbkę zanurzoną 
w ciemniejszej farbie. Na ścianach 

narożnika pokoju, w którym jest 
ustawione łóżko, można namalować 

dodatkowe blanki.

To będzie potrzebne

Dziecięce łóżko 
„Kura” z Ikei ma 116 cm 

wysokości, 99 cm szerokości i 209 cm 
długości. Powierzchnia do leżenia 

ma wymiary 90 x 200 cm. Bez materaca 
kosztuje 499 zł. 

Płyty MDF kupujemy 
w markecie budowlanym: bez 
przycięcia na miarę kosztują 

ok. 40 zł/m2. Do tego należy 
doliczyć koszty farb oraz pędzli.

1

2

3

Do obudowy łóżka potrzebujemy czterech 
elementów z płyty MDF: frontowej ścianki 
z bramą, długiego pasa z blankami nad nią, 
krótszej ścianki z blankami oraz wąskiej ścianki 

obok drabiny. Wieżę wysokości ok. 190 cm 
również budujemy z płyty MDF. W dolnej części, 
z przodu, ma ona szafkę zamykaną drzwiczkami, 
a w górnej, z tyłu – dwie półki.

Budujemy zamek

brązową listwę sosnową lub pas z płyty MDF 
o przekroju 2 x 3 cm. Zasłania ona połącze-
nie płyt i oddziela dolną część zamku od gór-
nej. Takie same listwy przyklejamy na tej sa-
mej wysokości także do ścianek wieży. Jeśli 
mamy możliwość transportu płyty o wymia-
rach 140 x 170 cm, przednią ściankę z bra-
mą i blankami możemy wykonać w całości. 
Listwa będzie wtedy jedynie ozdobą.

Koszty materiałów do obudowy łóżka: 
płyty MDF – ok. 300 zł, farba – ok. 80 zł,  
roleta – ok. 50 zł.
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Łóżko-piętrus
 Ł óżko „Kura” (dostępne w Ikei) można 

zmienić także w czerwony, londyński pię-
trus. By uprościć konstrukcję autobusu, 

zrezygnowaliśmy z charakterystycznego na-
wisu nad kabiną kierowcy. Zarówno zamek 
rycerski (opisany na poprzednich stronach), 
jak i autobus, wykonaliśmy z myślą o dzieciach 
w wieku przedszkolnym. Gdy po kilku latach 
minie zainteresowanie zamkiem lub autobu-
sem, wystarczy zdemontować płyty.

Koszty materiałów do wykonania autobusu: 
płyta MDF ok. 160 zł, farby ok. 60 zł, minikomo-
dy 99,98 zł, kosze 79,96 zł, filc ok. 40 zł, a więc 
w sumie ok. 440 zł plus kilka wkrętów.
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A. Maskę autobusu wykonujemy 
z płyt MDF, sklejając je na styk. 
Wewnątrz maski, na półkach 
można ustawić np. wiklinowe 
kosze na zabawki (Branäs z Ikei, 
23 x 25 x 15 cm, 19,99 zł/szt.).  
Błotniki to polakierowane na czerwono 
minikomody (Mackis z Ikei, 
34 x 17 x 27 cm, 49,99 zł/szt.), a lampy 
– plastikowe kółka polakierowane 
na srebrny kolor.
B. Ścianki autobusu wycięte z płyt 
MDF przykręcamy do ramy łóżka 
wkrętami do drewna. 
C. Listwa pomalowana na biało 
zakrywa połączenie elementów 
ścianek.
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Co to jest?

Cięcie filcu

Filc, ze względu 
na włóknistą 
strukturę, można 
ciąć nożyczkami 
lub nożem 
krążkowym 
z okrągłym 

ostrzem (nóż 
z wysuwanym 
ostrzem nie 
sprawdzi się, 
ponieważ podczas 
cięcia deformuje 
filc). Nożem 
krążkowym 
zwykle tnie się 
tkaniny i papier. 
W trakcie cięcia 
tym narzędziem 
nacisk wywieramy 
z góry, dzięki 
czemu filc 
lub inny materiał 
nie jest ciągnięty 
lub przesuwany, 
a krawędź cięcia 
jest równa. 
Jeśli mamy 
zamiar częściej 
ciąć tkaniny 
lub papier, warto 
kupić odporną 
na uszkodzenie 
podkładkę 
(zdjęcie u góry). 
Można na niej 
wykonywać 
dokładne cięcia 
bez obawy,  
że ostrze 
szybko się stępi 
lub zakleszczy.

SERWIS
Ścianki autobusu budujemy 
z dwóch kawałków płyty 
MDF. Łatwiej je przywieźć, 
a potem wycinać w nich 
otwory i malować. Koła 
autobusu średnicy 26 cm 
wycinamy z płyty MDF, 
malujemy czarną farbą 
i przykręcamy: tylne 
do ścianki, a przednie 
do komody. Światła 
to małe kółka z płyty MDF 
pomalowane na srebrny 
kolor, które przykręcamy 
do górnych szufladek komód.

1. Na przyciętych na wymiar płytach MDF 
rysujemy kontury otworów – okien i drzwi. 
Ich wycinanie rozpoczynamy od narożników: 
wiercimy w nich otwory wiertłem cylindrycznym 
średnicy 35 mm. Ułatwi to wycięcie okien 
z zaokrąglonymi narożnikami – teraz wystarczy 
tylko wyciąć boki za pomocą wyrzynarki.
2. Do płyty dodatkowo można przymocować 
ściskami listwę, która posłuży za prowadnicę. 
Ustawia się ją tak, by brzeszczot wyrzynarki 
poruszał się po wcześniej wyznaczonej linii. 
Można to zrobić w następujący sposób: brzeszczot 
wyrzynarki wkładamy w prawy skrajny otwór 
nawiercony w rogu okna, tak blisko wyznaczonej 
linii, jak to tylko możliwe. Listwę unieruchamiamy 
najpierw tylko z prawej strony za pomocą ścisku 
śrubowego. Następnie brzeszczot piły wkładamy 
do lewego skrajnego otworu w rogu okna 
i również tu mocujemy listwę. Dzięki temu cięcie 
wykonamy idealnie równo.
3. Tak samo wykonujemy cięcia pionowe.
4. Krawędzie okien zaokrąglamy za pomocą 
frezarki górnowrzecionowej, do której 
podłączamy odkurzacz – podczas pracy frezarką 
powstaje dużo pyłu. 
5. Drzwi wykonujemy z filcu. Przycięty kawałek 
– nieco większy od wymiarów drzwi – malujemy 
na czerwono farbą do tkanin. Gdy farba wyschnie, 
kontury szyb w drzwiach wyznaczamy papierową 
taśmą klejącą i malujemy na biało. Po wyschnięciu 
filc tniemy w pasy (wysokości otworu) i mocujemy 
od wewnątrz, np. zszywkami.

Budujemy autobus
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