
Monteringsvejledning

Til opsætning skal bruges: Pælebor, spade, skruemaskine, vaterpas, sav, vinkel, 
tommestok, blyant, muresnor samt en hammer.

Hegnet pakkes som enkelte dele og leveres eller afhentes hos din 
lokale tømmerhandel/byggemarked.

Start med at finde ud af, hvor den første stolpe skal være. Herefter 
borer eller graver du det første hul. Det skal være 80 til 90 cm 
dybt, for at stolpen står stabilt. Sørg for at stolpen står i vater, 
mens der fyldes jord i hullet og stampes omkring stolpen (om nød-
vendigt støbes i beton).

Når den første stolpe er sat, placeres en pind i flugt med hegnet. 
Der bindes en snor fra første stolpe hen til pinden for at sikre, at 
stolperne sættes på en lige række.

Herefter skal du sætte den næste stolpe. Brug en hegnsprofil til 
at finde den rigtige afstand. Bor et nyt hul og placer stolpen på 
samme måde som ved punkt 2. Monter herefter en profil foroven 
og for neden med en midlertidig skrue.

Nu har du styr på afstanden fra første til anden stolpe, og nu skal 
jorden omkring den også stampes fast. Husk hele tiden at holde 
øje med vaterpasset, så stolpen kommer til at stå i lod.

Nu fortsætter du med resten af stolperne på samme måde indtil 
de alle er på plads med profiler i bund og top til at holde det hele 
sammen, før de mellemste profiler monteres.
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Herefter skal den første profil skrues fast. Start i bunden i den 
ene ende af hegnet. Der skal være minimum 4 cm fra profilen til 
jorden. Brug en udendørsskrue 4,0 x 60 mm. 
Alle profilerne fastgøres med en skrue i hver ende.

Nu monteres resten af profilerne. Nederste og øverste profil skal 
have to skruer i hver ende, mens profilerne imellem kan nøjes 
med en enkelt skrue i hver ende. Våde profiler samles tæt mens 
tørre profiler skal have 2-3 mm slip mellem fer/not. 

Når alle profiler er på plads, skal stolperne afkortes i den korrekte 
højde. Først markerer du på stolperne med en vinkel, hvor pro-
filernes top går til. Derefter tager du øverste profil af. Stolperne 
skal skæres 1,5 centimeter under toppen af øverste profil.

Du kan lave en skærekasse, som groft sagt er tre stykker træ 
skruet sammen med en kant, som saven kan køre på. Når stolper-
ne er klar lægger du de sidste hegnsprofiler i og skruer dem fast. 
Husk at de øverste profiler skal have to skruer i hver ende.

Der skal være min. 5 mm slip fra toppen af øverste profil og til 
bunden af topprofilens not for at undgå, at hegnsprofilerne  
presser topprofilen op fra stolpetoppen.

Nu mangler du kun at montere topprofilen. Oftest er det pænest, 
hvis profilen stikker 1-2 cm ud over enderne. Herefter markerer du 
midt over en stolpe, hvor topprofilen skal saves over. Topprofilen 
monteres med to skruer i hver stolpe. Hvis du vil undgå at profilen 
flækker, er det en god ide at bore for til skruerne.
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