Byggevejledning
- plankeværk Egedal, Medbyg.

Pakken indeholder
1 stolpe 10x10x300cm
Skilt
Pr modul (længde 210cm)
1 stolpe 10x10x300cm
7 lister ca 3,5x3,3x200cm
1 liste 2x1,5x200cm
1 liste ca 3x1,5x200cm
X antal lister Äl den besÄlte højde 1,5x5,4x200cm
Skruer pr modul - A4 rusĠri/syrefast
20 stk 4,2x56mm
28 stk 4,2x35mm pr højdemeter
Værktøj – det skal man bruge
Pælebor, vaterpas, skruemaskine, bor 3,5 - 4 mm,
tommestok, sav plus det løse
Opsætning trin for trin
Nedgrav stolper 10x10x300. De skal ca 80 cm i jorden og
det er som hovedregel ikke nødvendig at støbe dem fast.
Det er vig�gt at stolperne er i lod og at der er 200,5cm
mellem dem.
Monter en liste (3,5x3,3cm) på hver stolpe.
- Listerne afkortes, så de har samme længde som hegnets
ønskede højde.
- Listerne monteres, så de flugter med hegnets ønskede
top og bund.
- Listerne monteres 8 mm fra midten af stolpen.
- Listerne monteres med 4 skruer 4,2x56mm pr styk – husk
altid forboring.
Montér en vandret liste 1,5x5,4x200cm i top og bund. Brug
4,2x35mm skruer – husk forboring.
Montér tre lodreĮ e lister, der er afkortet Äl hegnets
ønskede højde. 1 på den ene side af de vandrette lister og
to på den anden side. Listerne placeres, så de deler
plankeværket i henholdsvis to og tre symmetriske felter.
Listerne monteres med 4,2x35mm skruer fra den vandre�e
liste og ind i den lodreĮ e.

De vandreĮ e lister placeres mellem de lodreĮ e lister. Hver anden
fastskrues i stolpelisterne. Da de vandreĮ e lister ikke nødvendigvis
er helt lige, kan det også af og Äl være nødvendigt at fastskrue
dem i det midterste lodrette lister.
- det er vig�gt at man løbende tjekker at der er lige langt Äl toppen
i begge sider. Hvis deĮ e ikke er Älfældet, vendes listerne så
problemet a�jælpes.
Afslutning
Når man nærmer sig toppen af hegnet, får man et problem. Det
sidste mellemrum passer kun sjældent Äl en hel liste. Derfor er der
også to halve lister med i pakken. Ved fornuJ ig brug af de
forskellige muligheder for tilpasning, er det muligt at lave en pæn
og tæt afslutning. Det kan være en ide at bruge en lille koben Äl at
vride listerne på plads.
AlternaÄvt kan man selv flække en liste med en rundsav og
dermed opnå den ønskede dimension.
De to sidste lodreĮ e lister monteres på stolperne.
Stolperne kan nu saves af i den ønskede højde. På det viste hegn er
de 8 cm over hegnets højde.

