
Byggevejledning:

SYSTEMHEGN
Granraftehegn
Færdigpakker

Pakkerne indeholder:

• Spænd en snor ud ca. 15-20 cm parallelforskudt for, hvor 
hegnet skal stå i hele hegnets længde. Fjern eventuelle 
sten og bevoksning, så snoren sidder helt lige.

• Markér, hvor vil du have stolperne til at stå. Der skal være 
ca. 2 meter mellem stolperne for 220 cm lange rafter. Læg 
en rafte ud for hver sektion og tjek, at den sidste sektion 
ikke bliver for kort. Husk at rafterne skal dække stolperne                     
og altså skal overlappe lidt, når du lægger dem ud på 
jorden.

• Markér placering af alle stolper med en pind. Tjek at af-
standen er ens og giver et symmetrisk udtryk. 

• Bor hul til den første stolpe; 90 cm ned.

• Sæt stolpen i hullet. Tjek med lodstok (vaterpas), at stolpen 
står korrekt, mens du fylder jord i og stamper med bræt/
lægtestump. Tilsæt lidt vand undervejs for yderligere at 
komprimere jorden. Brug evt. stolpebeton, hvis hegnet står 
vindudsat. Der må ikke komme beton under stolpen.

• Når den første stolpe er sat fast, så mål fra midten af 
stolpen og ud til snoren, så de næste stolper kommer til at 
sidde på samme måde. Placér næste stolpe og så fremdeles 
alle stolper.

• Nu kan du begynde at skrue rafterne på stolperne. Husk at 
rafterne skal sidde på henholdsvis forsiden og bagsiden af 
stolperne. Gør første sektion færdig og brug vaterpasset 
flittigt undervejs. Der skal være 5-10 cm luft fra jorden og 
op til første rafte. Da rafterne ikke er helt cylindriske, skal 
de sættes op med både vaterpas og øjemål for at få det 
pæneste udtryk.

• Når du er helt færdig med alle sektioner saves evt. over-
skydende stolpe af. Smør kapfladerne med vandbaseret 
grunder/træbeskyttelse og afslut evt. med en stolpehat.

Granraftehegn

Skal haven skærmes fra nabogrunden eller skal der skabes 
rum i haven, så kan man bygge et rustikt og naturligt hegn i 
granrafter. Rafterne varierer i tykkelsen og giver et levende 
og varieret hegn, der falder godt ind i omgivelserne.

Vælg mellem 3 forskellige pakker. Start med 1 startersæt 
og fortsæt med forlængersæt til den ønskede længde. Eller 
vælg muligheden for 12 m hegn. NB! Et forlængersæt kan 
ikke stå alene.

Leveres usamlet. 
Færdigmål: se nedenfor
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PRODUKT RAFTER  
Ø 50-70 mm 
2,2 m

STOLPER  
Ø 100 mm 
2,7 m

MÅL HEGN 
længde x højde

Startersæt 42 stk. 2 stk. 1,8 x 1,8 m

Forlængersæt 42 stk. 1 stk. 1,8 x 1,8 m

Hegn 12 m 250 stk. 7 stk. 12 x 1,8 m

Rustfrie skruer. Anvend TX20


