Byggevejledning
Herregårdshøjbed
(Denne vejledning er lavet �l ”Medbyg”. Ved ”Selvbyg” skal plankerne først a�ortes i de ønskede længder.)

Pakken indeholder:
- Planker (3,5x7cm) skåret på mål �l sider og ender
- Skruer (hvis bes�lt)
- Montageskruer 4,2x56mm A4 rus�ri/syrefast
- Franske skruer 8x100mm A4 rus�ri/syrefast
- Skilt
Påkrævet værktøj:
Skruemaskine, bor 4, 6 og 8mm, vaterpas, svensknøgle
plus det løse.

Opsætning - trin for trin
-se evt. også video på BIOBYGs YouTube-kanal
- De fire planker, man ønsker som øverste lag, udvælges & lægges �l side.
- De fire planker, man ønsker i første lag, udvælges & placeres dér, hvor højbedet ønskes.
- De fire planker �l andet lag udvælges & placeres, så hjørnerne kommer i forbandt (overlap)
med første lag. Plankerne i andet lag fastskrues �l første lat 10 cm fra hver ende og med
passende mellemrum på midten.
- Hjørnerne fikséres med en skrue.
- Højbedet sæĹ es i vater og vinkel.
- Flere lag monteres - �l den ønskede højde er opnået.
- I hjørnerne på den øverste planke bores et 6 mm hul midt i hjørnet - 10 cm dybt
De øverste 4 cm udbores med et 8 mm bor.
- Den franske skrue + skærmskive monteres.
- Puds evt. siderne og øverste kant med sandpapir, korn 80-120.
- Sæt skilt på.

Tillykke med dit nye højbed!

Tips og tricks
- Husk, at der al�d skal forbores før skruerne skrues i. Rus�ri og syrefaste skruer (A4) er noget blødere end
almindelige skruer, så pas på de ikke ”skruer over”.
- Man skal huske at fiksere hjørnerne for hvert eller hvert andet lag. Men IKKE i de sidste tre lag – her klarer den
Franske skrue opgaven.
- Nogle planker har slået sig. De opre�es nemt ved at man sæ�er dem fast i den ene ende og så trykker dem på plads,
stykke for stykke ned mod den anden ende. Eller sagt med andre ord: Planken er nærmest umulig at trykke på plads
på midten, hvis den allerede er monteret i begge ender. Se evt. video på BIOBYG under ”vejledninger”.

