
 
Husmandshøjbed - samlevejledning 
 
(Denne vejledning er lavet til ”med-byg”. Ved ”selv-byg” 
skal du selv skære plankerne til i de ønskede længder) 

 
Du har modtaget en pakke fra BIOBYG. Pakken indeholder: 
Planker til sider (længde minus 14cm)(antal pr bed: højde/7x2) 
Planker til ender (brede - 7cm)(antal pr bed: højde/7x2)  
Planker til hjørner (højde)(antal: 8 stk pr bed) 
Planker til midterstolper (højde + >5cm.)(antal pr bed: 2 stk, 
>260cm 4 stk, >300cm 6 stk eller mere)  
Tværplanker (længde - 7cm) (antal pr bed: 1 pr to 
midterstolper, >50 cm høje 2 pr to midterstolper)   
BIOBYG Skilt 
Evt: tilhørende montageskruer A4 rustfri/syrefast  
 
Påkrævet værktøj 
Skruemaskine med moment, tommestok, blyant,  
vaterpas, bor Ø 4 mm. Evt. skruetvinge og pudsemaskine.  
 
Opsætning - trin for trin 
(se evt. vejledning på BIOBYGs youtube-kanal – den er go´) 

 
- Lav hjørnestolperne ved at sætte hjørneplankerne sammen to og to. Set fra 
skruesiden skal der være 3,5 cm synlig af den nederste planke – husk 
forboring. Placer skruerne 3,5 cm fra bund og top og én eller flere i midten.   
 
- Forbor side- og endeplankerne 1,6 cm fra enden og siderne. Gerne fra den 
pæneste side og en anelse skråt ud mod enden af planken. 
 
-Monter endeplanker på hjørnestolpe. Start fra oven. 
 
* OBS: Hjørnestolperne vendes så de forlænger siderne med 2x7cm og 
enderne med 2x3,5cm. Skruehovederne vendes ind mod højbedet.  
 
- Monter sideplanker på hjørnestolperne - start fra oven. Højbedet sættes 
i vater i løbet af montagen.  
 
- Alt efter længde og højde forstærkes højbedet evt. på midten. Tegn lodret streg midt på bedets 
(ydrer)side. Bor hul midt i planken og fastgør midterstolpen på indersiden af bedet. Hvis bedet er mere end 
250cm langt kan der være mere end én midterstolpe pr side. 
 
- Forbind midterstolper med tværplanke. Hvis bedet er mere end 49 cm 
højt kan der være to tværplanker.     
 
- Pudses evt. siderne og den øverste kant med korn 80-120. 
- Sæt skilt på  
 
Tillykke med dit nye højbed  
 
Tips og tricks 
- Nogle af plankerne vil have slået sig – det rettes op ved montage. Vend side- og endeplanker så enderne peger ned ad (sur mund). 
Fastgør planken i den ene hjørnestolpe. Fastgør derefter planken i den anden hjørnestolpe. Brug evt. skruetvinge eller koben for 
bedst mulig resultat.  
- Der skal bruges A4 skruer. Disse er noget ”blødere” end almindelige byggeskruer så pas på de ikke ”skrues over”. 
- Der er altid en ekstra af de lange planker i pakken til reserve.  
- Skal højbedet stå på fliser afkortes midterstolpe til bedets højde.  
- Plankerne svinger lidt i bredden så brug ikke alle de smalleste i den ene ende eller side. I sær ikke hvis bedet skal stå på fliser.   


