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A legrégebbi fennmaradt háztípus kétsejtű, tapasztott boronafalas, magas zsindelyes (vegy deszkafedéses) csonkolt nyeregtetővel, melyet tornác ölel körül két oldalról, a hátsó részen pedig beugró eresz
(pitvar). Ez a kemence helye volt, ebből falazták el utóbb a konyát, meghagyva a beugró ereszt. A hátsóház (harmadik helyiség) az elsőház szélességében toldalékaként később épült, a tetőnek ezt a részét itt
hegyesfarkú cserép fedi. A lakóház megemelése, illetve a csűr alapja leggyakrabban megmunkálatlan kövekből készült, a lejtős terep miatt a ház feléig tartó pincét alakítottak ki. A magas kőalapra helyezett
talpgerenda rendszerint bárdolt cserefagerenda, melyre egyszerű hántolt, a saroknál túleresztett fenyőfa boronafalat emeltek. A padló és a fodém gerendáit konzolosan túleresztették a falak síkján, erre épül rá
a tornác és beugró eresz karcsú, faragott oszlopokkal, fűrészelt motívumokkal díszített deszkamellvéddel.
Háromosztatúvá válik az épület, mikor az eresz másik oldalára is építenek egy házat. Ez a XIX. százd végének jellegzetes Farkaslaki háza: háromosztatú, alápincézett. kétoldalon tornácos, a tornác végében kis
deszkakamarával. A beugratott eresz elé egy kiugró részt toldottak, rendszerint a későbbiekben.
Az eredeti arculatukat megőrző tucatnyi vénház héjazatát idegen anyagokkal (kátránypapír, hullámpala) fedték át, leggyakrabban azonban meghagyva hordozórétegként az eredeti zsindelyfedést. Az
állagmegőrzést ugyan részben biztosítja így (nem hull be az eső a házba) viszont súlyosan csorbítja az épület összképét, annak mennyiségileg nagyobbik részét adva.

Az első világháború után megjelenik a független bejáratú háromosztatú típus csak kiugró eresszel,
melyre a ház hosszirányában vezet fel lépcső, ezt kis előtető vagy az épületre merőleges fél-
nyeregtető fedi  (mostmár cserép héjazattal), az utcai homlokzat vakolatdíszeket kap, a nyílászárók
igényes részletei a nagy tudású helyi mestereket dícsérik. Ekkor sok esetben a régebbi, beugró
ereszes házaknál a búboskemencének (sütőnek) otthont adó beugrót, az udvar felőli fal síkjában
elfalazzák, konyha lesz belőle, a sütő a ház mögé kerül gyakran saját kis helyiséggel. A kiugró eresz
késői formájában a székely kúriák portikuszára emlékeztet. A Pap utca 513 sz. alatti XIX. század eleji
eredeti formájában, beugró ereszében sütőkemencével megőrzött házat, mely 2004-ben még szerepel
a hivatalos műemlékek lajstroman HR-II-m-B-12862 azonosítóval, ma már nem láthatjuk, új tuljdonosa
lebontási szándékát nem sikerült megakadályozni. A műemlék megmentésére 2001-ben, az
önkormányzat a megyei tanács segítségével a házat megvásárolta, lebontatta és szándékában áll újra
felállítani. Sajnos a történet itt véget ér, a ház maradványai mai napig a polgármesteri hivatal udvarán
várják sorsuknak jobbra fordulását.

A kollektivizálást követően jelenik meg egy új a helyi hagyományoktól idegen háztípus, a vinklisház. A szűk telkekre kötelező típustervek szerint,
egységesen épülnek be a falu új területei, az udvar szűk átjáróvá korcsosul. Az új házak kivétel nélkül regáti vakolatdíszekkel és nagy
ablakfelületű, világos verandákkal készültek, mely rövid idő alatt igen népszerűvé vált. Az első hullámban a tágas, világos előszoba kápráztatta
el a Farkaslakiakat, így az 1960-as évek végére elkezdődött a verondásítás, majd az 1970-es évektől kezdődően a régi házakat is az új divat
szerint meglovagolták (új divat szerint átszabták). Ez a fürdőszobaépítés lendületével egyidőben a tornác részleges vagy teljes lebontásával és
az eresz beépítésével járt. A tetőszöget módosítják a vinklisházak kisebb dőlésszögéhez hasonlóra, a még meglevő oromdeszkázatos tetőket
lekontyolják. Az utcahomlokzatra néző két darab kétszárnyú ablakot egy nagy hármas ikerablakra cserélték, a házakat újravakolták és az új divat
szerint vakolatdíszekkel "ékesítették", minden eszközt felhasználva igyekeztek a régi házakat az új vinklisházak képére atépíteni, önként
semmisítve meg ezáltal az épített falukép önazonosságát. Az 1980-as években emeletes, kocka tömegű sátortetős házak épülnek, melyek tovább
rontják a falukép egységét, helyet teremtve az 1990-es évekkel kezdődő féktelen építkezési láznak. Nagy előszeretettel egyesítenek telkeket és
bontanak vénházakat, a közép- és nyugat-európai villanegyedekben és lakóparkokban, televíziós sorozatfilmekben és magyarországi nagy
példányszámú ál-építészeti folyóiratokban látott példák alapján megálmodott házakkal népesül be a falu.
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