Byggevejledning
- Egestrup Medbyg

Pakken indeholder:
•
•
•
•
•

To ekstra stolper (3,5x7cm).
Egeplanker (3,5x7cm) skåret på mål
�l det bes�lte antal fag/modul og
højde.
Lister 1,5x5,4cm – 2 stk pr fag.
Montageskruer A4 rus�ri/syrefast – 4,2x56mm og 4,2x30mm.
BIOBYG-Skilt

Værktøj - det skal man bruge:
Skruemaskine, bor 4mm, skruetvinge, tommestok plus det løse

Samling trin for trin
Tag to ”vandrette” 133 cm lange planker og
placer de 9 ”lodrette” planker
mellem dem, så de sidder nogenlunde i midten og med passende
mellemrum (ca. 7 cm).
Skru de lodrette planker fast i de vandre�e
med én skrue fra oven og én fra neden. Det
kan være en god ide at sammenpresse de
vandre�e planker (fx med skruetvinger), mens
man fastskruer de lodrette planker.
Listerne à 1,5x5,4x133 cm skrues fast på top og
bund. Brug 4,2x30mm skruer.
To stolper (længden afhænger af hegnets højde men
de kan kendes ved, at de ikke er 133cm) placeres
vinkelret på de vandrette planker, så de stikker 7 cm op.
Stolperne skrues dere�er fast i de vandrette planker med
to skruer i hver samling.
Faget/modulet er nu færdigt.

Opsætning
Grav huller med passende mellemrum. Dybden (50-80cm) skal afstemmes med højden af hegnet og
stolperne længde. Det er som hovedregel ikke nødvendigt at støbe stolperne fast. Men skal der monteres
en havelåge eller er jorden blød, kan det være nødvendigt.
De to ekstra stolper skrues på hver sin ende af hegnes således, at alle stolper fremstår som 7x7cm

OBS:
- Alle skruer skal forbores.
- Egeplankerne er savskårne; man skal derfor forvente at de svinger på mål. Man skal også forvente at der
kan være farveforskel, knaster og skæve planker. Der vil i denne type hegn være samlinger, der gaber lidt
og unøjag�gheder, der skal fordeles ved montage. Det er en del af charmen ved det færdige hegn, selvom
nogle oplever det som frustrerende i forbindelse med selve samlingen.
- Det øverste billeder på side 1 viser to fag/moduler med ekstra stolpe monteret i hver ende.
- Stolperne kan afslu�es med stolpehatte 71x71mm eller 75x75mm
- Hvis man ønsker at forsæ�e hegnet vinkelret, kan det gøres ved at undlade den ekstra stolpe i enden af
det sidste modul. I stedet påsæ�es det første modul i det næste hegn så det daner et ”T”.
- Det er simpelt at afkorte et modul for at opnå den ønskede længde af hegnet. Når det første modul er
bygget, kan man nemt måle/se, hvor man skal afkorte de vandrette planker, så designet bedst muligt
bevares - på trods af den kortere længde af modulet.

