
Byggevejledning
- Egeholm hegn - Medbyg

Pakken indeholder

• Egeplanker (3,5x7cm) skåret på mål �l

det bes�lte antal moduler og version.

• To ekstra stolper (3,5x7cm).

• Lister 1,5x5,4cm – 2 stk pr modul.

• 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.

OBS: Hvis man bygger den version hvor de
lodrette planker er 14 cm høje, er en fleksibel
bitholder (se billede) nødvendig.

Samling trin for trin

Første række: Tag to ”vandre�e” planker med
længden 133 cm og placer 7 ”lodre�e” planker
(14 eller 21 cm) mellem dem, så de sidder nogen-
lunde i midten. I første række placeres de lodrette
planker så de starter i hver ende og med et mel-
lemrum på ca. 14 cm.

Skru de lodrette planker fast i de vandre�e med én
skrue fra oven og én fra neden. Det kan være en
god idé at sammenpresse de vandre�e planker
med skruetvinger, mens man monterer.

Anden række: Placér en vandret planke med
længden 133 cm under første række. Placer
6 lodre�e planker mellem bunden af den første
række og den nye vandrette planke. De 6 lodre�e planker placeres så de starter 10,5 cm fra hver ende
og med et mellemrum på ca. 14 cm.

To moduler/fag Egeholm med 3 rækker á 14 cm. Højde (monteret) 70 cm.

Fleksibel bitholder – fås i flere udgaver.



OBS: Hvis man bygger den version hvor rækkehøjden er 14 cm, er det – grundet plads - nødvendigt at
forbore før de lodre�e planker før de placeres.

Flere rækker: processen gentages ind�l det ønskede antal rækker er monteret.

OBS: Hvis man laver flere fag/moduler, er det vigtigt at
starte næste modul med 6 lodre�e planker i første
række, 7 planker i næste, 6 i næste osv.

Lister: Tag lister 1,5x5,4x133cm og skru dem fast på
toppen og bunden. Brug 4,2x30mm skruer.

Stolper: Tag to stolper (længden a�ænger af hegnets
højde men de kan kendes på, at de ikke er 133cm).
Placer dem vinkelret på de vandre�e planker så de
s�kker 7 cm op.

Skru stolperne fast i de vandrette planker med to skruer i
hver samling.

Dit fag/modul er nu færdigt.

Opsætning

Grav huller med passende mellemrum.
Dybden (50 – 80 cm) skal afstemmes med
højden af hegnet og længden af stolperne.
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 hegnet således, at alle stolper frem står
som 7x7cm

Hegnet fastgøres, så der er 10 cm fra under-
side �l jord.

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.

To fag Egeholm med 4 rækker á 21 cm. Højde (monteret) 124 cm

Et modul med tre rækker á 14cm - længde 140cm.



- Det øverste billeder på side 1 viser to fag/moduler med ekstra stolpe monteret i hver ende.

- På billede nummer 2 på side 1 er stolperne monteret, selvom samlevejledningen beskriver at de først
monteres senere. – der er metodefrihed.

- stolperne kan afsluttes 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 stolperne daner et ”T”.

- det er simpelt at afkorte et modul, så man opnår 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.


