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Byggevejledning
- espalier
Sav-selv-samlesæt

Pakken indeholder:

• Planker/stolper 3,5x7 cm
• Lister 1,5x5,4 cm
• Montageskruer A4 rus�ri/syrefast 4,2x56 mm og

4,2x45mm.
• Biobyg-skilt

Værktøj – det skal man bruge:
Pælebor, (mukkert), sav, murersnor, vaterpas, skruemaskine, bor (4mm),
nedstryger plus det løse.

Trin for trin:
Stolper
- De to hjørnestolper placeres, så længden er som ønsket. For mest
stabilitet placeres stolperne (brun på tegning), så den brede side (7cm)
vender mod hinanden. Stolperne skal 60 cm i jorden. Grav huller med en
dybde på min. 45 cm. Stolperne er spidse så man kan muligvis slå dem de
sidste 15 cm i jorden. Ved meget hård jordtype graves ned �l 60 cm.
Sæt stolperne i lod og stamp jorden omkring dem. Det er ikke nødvendigt
at støbe dem fast.

- Sæt murersnor (vandret) mellem hjørnestolperne; den ene lidt under den
ønskede færdige højde (120 – 200 cm) og den anden ca. 30 cm over
jorden. Snorene skal styre opsætningen af de stolper, der skal stå imellem
hjørnestolperne.

- Mål afstanden mellem hjørnestolperne og placer de resterende stolper,
så der er lige langt mellem dem.
Der skal være mellem 60 og 70 cmmellem midten af stolperne. Nedgrav
også disse stolper (på samme måde som hjørnestolperne).

- Sav stolperne af i den ønskede højde (Obs: der kommer en planke
(3,5cm) på som overligger)

Overligger
Overliggeren (orange planke på tegning) skrues fast oven på stolperne
(brug 4,2x56 mm skruer). Hvis hegnets længde kræver mere end én
overliggerplanke, �lpasses længden af plankerne så de mødes og
fastskrues midt på toppen af en stolpe.
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Påsætning af lister:
De syv vandrette lister (blå på tegning) opsæ�es først. Start med at montere den øverste liste; den
skal
flugte med overliggeren. Dernæst monteres den nederste liste, der sættes efter ønske
(almindeligvis ca 25 cm over jorden). Om nødvendigt �lpasses listernes længde,
så de starter og slutter midt på en stolpe.
Listerne monteres med 4,2x45 mm skruer.

Når den øverste og nederste vandre�e liste er monteret,
måles afstanden mellem dem. De sidste fem vandre�e
lister fordeles jævnt (hvis hegnet er 200 cm højt bliver af-
standen mellem midten af de vandre�e lister ca. 29 cm)

De lodre�e lister afkortes til den ønskede højde. Først
monteres de lister der sidder uden på stolperne. Efter-
følgende monteres de sidste lodre�e lister midt mellem
stolperne.
Disse lister monteres e�er behov, hvilket vil sige i top og
bund og i hver anden/tredje vandre�e liste.

Overskydende skrue saves af på bagsiden med en nedstryger.

Hvis du har bes�lt hegn med espalier på begge sider, gentages processen med opsætning af lister
på den anden side.

OBS
- Der skal forbores før der skrues!
- Planker og lister skal rensaves i enden før �lpasning.
- Hvis espalieret skal sidde på en mur, fastgøres stolperne påmuren med et passende vinkelbeslag
på hver side. Husk at skruerne skal være A4 rus�ri/syrefast.
- Planker og lister er ikke nødvendigvis lige. De rettes op ved montage og det gøres nemmest ved at
fastgøre planken i den ene ende og så punkt for punkt rette den op �l den ønskede placering.


