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Byggevejledning
- BIOBYG kvashegn

Sav-selv-samlesæt
Pakken indeholder
-Planker (3,5x7cm) �l BIOBYG Kvashegn i den bes�lte længde
-Oversigt (hvilke planker der skal bruges �l hvad)
-Montageskruer
-Skilt

Værktøj
Pælebor, (mukkert), sav, murersnor, vaterpas, skruemaskine,
bor (4mm) plus det løse.

Trin for trin

De fire hjørnestolper placeres parvis, så længden og tykkelsen
(mellem 50 og 68 cm) er som ønsket. For mest stabilitet placeres
stolperne (brun på tegning), så de har den smalle side (3,5cm)
mod hinanden.

Grav huller med en dybde på min. 35 cm. Stolperne er spidse og
kan/skal slås min. 15 cm ekstra i jorden, så de i alt ermin. 50 cm
nede (kan/vil man ikke slå, så graves hullerne 50 cm dybe). Sæt
stolperne i lod og stamp jorden omkring stolperne. Det er ikke
nødvendigt at støbe dem fast.

Sæt murersnor (vandret) mellem stolperne i den ønskede
færdige højde (120 – 200 cm) og ca. 30 cm over jorden. Snorene
skal styre opsætningen af de stolper, der skal stå imellem hjørne-
stolperne.

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 stolperne
mellem hjørnestolperne på samme måde som hjørnestolperne.

Afsav stolperne i den ønskede højde.

Tilpas (sav) overliggerne (orange på tegning) så de er 7 cm
længere end hegnets tykkelse. Skru dem fast oven på stolperne,
så de stikker 3,5 cm ud over stolperne på hver side.

Tilpas de otte endestykker (4 i hver ende - blå på tegning) så de
har samme længde som hegnets tykkelse. Monter dem på
enderne med passende mellemrum (30 – 40cm), startende 20 – 25 cm over jorden.
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Tilpas de vandrette planker (rød på tegning) så de
starter og slu�er ved endestykkerne. Er planken
kortere end hegnets længde, deles den så den slutter
midt på en stolpe. Den næste planke forsættes så fra
dette sted.

Når de vandre�e planker samles midt på en stolpe,
bruges to skruer i hver ende. Der forbores lidt skråt ud
mod enden.

Hvor de vandrette planker krydser en stolpe,
monteres de blot med én skrue.

OBS

- Der skal forbores før der skrues!
- Enden af plankerne skal rensaves før �lpasning.
- Plankerne 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 re�e
den op �l den ønskede placering.
- Hegnet på billederne er konstrueret lidt specielt fordi det står op af et
andet hegn. De vandrette planker er sat på indersiden af hegnet – normalt
sæ�es de på ydersiden.

Hegn set fra enden

Hegn set fra siden


