
Samlevejledning BIOBYG Håndværkerhøjbed – Medbyg

Pakken indeholder:

• Forborede egestolper 10x10cm i de bes�lte
længder og antal

• Skruer 6x120mm – 1 pr stolpe plus 1
ekstra

• Skruer 4,2x56mm – 10 stk.
• Egedyvler 12mm – 1 pr stolpe.
• Skilt

Værktøj - det skal man bruge

Skruemaskine, 4mm bor, bitholder, sav, vaterpas plus det løse.

Sådan samles Håndværkerhøjbedet – trin for trin

Find 4 stolper – 1 lag - og placer dem så huller og ender mødes.
Når øverste højre hjørne flugter, skrues 6x120-mm-skrue ca. 1 cm
i enden af stolpen og ud igen. Dette er kun en afmærkning, der skal
gentages i alle fire hjørner.

Når stolpeenderne blottes, kan man nu se, hvor skruen vil ramme
når den skrues i. Her bores et min. 4 cm dybt hul med et 4mm bor.

OBS: savskårne egestolper 10x10 er et rig�g stykke
træ. Man kan derfor ikke forvente at ydersiden
al�d passer 100% sammen. Der vil være nogle
millimeter hvor det gaber eller overlapper. Det kan
minimeres hvis man udviser opmærksomhed ved
montage.

OBS: Skruerne er A4 rus�ri/syrefaste og de er en hel del
”blødere” i stålet end almindelige konstruk�onsskruer. Det er
derfor utroligt vigtigt, at man ikke overspænder
6x120 mm-skruerne når stolperne samles. Brug evt. skrue-
maskine med moment.



Laget er nu færdigt og processen gentages for hvert lag.

Opsætning

Det første lag placeres og sæ�es i vater. De næste lag placeres løst
oven på det første lag. Lagene vendes så
de passer bedst muligt på laget under.

FIF: Det ser godt ud hvis man vender lagene så hjørnerne kommer i
forbandt.

Det øverste lag fastskrues i laget under. Man forborer 2 skrå 4 mm
huller i hver stolpe således, at 8 skruer
4,2x56 mm fastholder de to lag.

Konstruk�onen fyldes med jord og er klar �l brug.

Stolperne placeres igen med huller mod ender og de fire skruer 6x120
mm skrues i.

OBS: det er ikke vig�gt at man ikke forsøger at trækker de to stolper
helt stramt sammen med skruen.
Stolperne i det færdige lag vil kunne ”dreje”, men det har ingen
betydning for holdbarheden af den
endelige konstruk�on. Man skal derimod passe på ikke at overspænde
skruerne så de knækker.

Når skruerne er skruet fast hamrer man en dyvel i hvert hul. Det
overskydende saves af.


