Tips & Tricks

kastanjehegnet
1

Lågestolper
Vores rundtræs- eller rammelåger leveres inklusive lågestolper af kastanjetræ med en diameter på
10/12 cm. Ved en standardlåge er hængslerne monteret på den højre lågestolpe. På den venstre
lågestolpe sidder krogen, der fanger palen fra låsetøjet. For at undgå at den bliver bøjet under transporten, ﬁnder du denne krog på indersiden af den stolpe, som låsetøjet er monteret på. Når du installerer lågen, skruer du krogen løs for derefter at sætte den fast på den stolpe som lågen lukkes mod.

2

Lågestolper i beton
Vi anbefaler at du placerer lågestolperne i beton. På den måde undgår du at lågen – efter at du har
placeret den i vater – ryger ud af lod og vage på grund af de kræfter som den (dagligt) udsættes for. En
lågestolpe skal nu en gang kunne tåle mere end en stolpe, som hegnet skrues fast på.
Det er vigtigt at du, índen du hælder beton i hullet, først sætter stolpen fast et stykke nede i jorden. Hvis
du nemlig indstøber hele stolpen i beton, så forbliver væden inde i stolpen og det kommer ikke dens
holdbarhed til gode.

3

Alt hvad du skal vide om lågen
Forsiden af lågen er den side som stavene er monteret på (rundtræslåge) eller den side som man
monterer et stykke hegn på (rammelåge). På bagsiden sidder altså hængslerne. Hvis du står med
ansigtet vendt mod forsiden af lågen, så sidder lågen fast med hængslerne i den højre side og den
drejer standard mod højre væk fra dig. Dette gælder for standard låger; på anmodning kan vi også lave
lågerne anderledes.
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Montering af kastanjehegn
Du kan bruge lågestolpen til at skrue den første stav i hegnet fast på. Du behøver altså ikke at placere
en ekstra stolpe, hvis du sætter hegnet fast på din låge. Har du ingen låge, så brug som start- og
slutstolper en tykkere og længere stolpe (10/12 cm).
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Hvordan fastgør jeg hegnet?
Med en skovl eller spade spænder du hegnet pænt op og derefter skruer du med selvborende, rustfri
skruer en stav fra hegnet fast på stolpen. Antallet af skruer per stolpe afhænger af hegnets højde.
• To skruer til hegn med en højde på 50 cm, 80 cm og 100 cm
• Tre skruer til hegn med en højde på 120 cm
• Fire skruer til hegn med en højde på 150 cm og 175 cm
• Fem skruer til hegn med en højde på 200 cm

6

Stolperne, hvordan griber jeg det an?
Under (A) ser du den afstand som vi anbefaler mellem stolperne. Sørg for en jævn fordeling af stolperne. Hellere en stolpe for meget end en stolpe for lidt. Du kan vælge mellem kastanje stolper (7/9 cm)
eller robinie stolper (6/8 cm eller 8/10 cm). Stolpernes længde afhænger af hegnets højde (B). Stolper af
kastanje eller robinie er aldrig ranke som et lys på alle sider. Sørg for at du placerer stolpen sådan at
den for synet står lige. Hvis du justerer lidt på hullet i jorden, så kan du få en stolpe med en krumning til
at stikke ganske lige op af jorden. Sørg for at sætte stolpens krumning i retning af hegnets længde. På
den måde forbliver hegnets linje lige.
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Hvordan anbringer jeg stolperne i forhold til kastanjehegnet?
Det er et spørgsmål om smag, men vi synes at det er ﬂot at lade stolpens top være mellem det øverste
af hegnet og den første tråd i hegnet. Groft taget er det ca. 7 cm under toppen af hegnet. Hvis du tager
en stav ud af hegnet og saver den til efter mål, så kan du under monteringen af stolperne let se om
stolpen sidder dybt nok.

8

Hvordan placerer jeg hjørnestolperne i forhold til kastanjehegnet?
Til hjørnerne anbefaler vi at bruge en tykkere og/eller længere stolpe. Det pæneste er at lade denne
stolpe være lige så høj som de andere stolper, men det kan muligvis kræve lidt mere arbejde. Hvis du
placerer den i meget løs jord, så er det fornuftigt at du anbringer den så den skråner en smule bagud.
For ellers trækker du stolpen for meget indad i forhold til de andre stolper, når du spænder hegnet op.
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Hvordan forbinder jeg to ruller kastanjehegn med hinanden?
Kastanjehegn leveres i ruller på 10, 5 eller 3 meter, afhængigt af hegnets højde og afstanden mellem
stavene. Målestokken for det er håndterbarheden. Den har Adéquat ingen indﬂydelse på. Heldigvis kan
rullerne let forbindes med hinanden. Du fjerner den sidste stav ved at dreje ståltråden åben. Derefter
drejer du den første stav i den nye rulle fast på det sted. Trådene klippes af og man kan intet se!

A

Hvilken afstand skal jeg håndtere mellem stolperne?
Højde kastanjehegn

50cm

80cm

100cm

120cm

150cm

175cm

200cm

Anbefalet stolpeafstand

200cm

200cm

200cm

166cm

133cm

111cm

100cm

Som du ser: jo højere kastanjehegnet er, jo tættere skal stolperne sættes på hinanden. Dette er
naturligvis kun en rettesnor. Du fordeler stolperne regelmæssigt over den linje, som du har trukket, og
hvis du kommer i nærheden af ovenstående skema, så er du på rette vej. Ved kastanjehegn med en
højde fra 150 cm, kan du eventuelt forstørre afstanden mellem stolperne med maksimalt 10 %. Ved
lavere hegn med en højde mellem 100 og 120 cm forbliver den maksimale afstand mellem stolperne
henholdsvis 2 og 1,66 meter.
Er du i tvivl? Så kan du bedst vælge en mindre afstand mellem stolperne end en større.

B

Hvor langt skal stolperne ned i jorden?
Stolpernes længde afhænger af hegnets højde. Som tommelﬁngerregel kan du gå ud fra at en tredjedel
af stolpen skal ned i jorden og at du altså har to tredjedele af stolpen til at sætte hegnet fast på. Det
passer dog ikke altid. Hvis du benytter nedenstående skema, så er du (næsten) altid på rette vej.
Arbejder du i meget løs jord, så er det fornuftigt at tage et mål større. Oversigten for stolperne 7/9 cm
gælder for kastanjestolperne; oversigten for stolperne 8/10 cm gælder robinie; her kan du også bruge
robinie stolper 6/8.
Höhe Staketenzaun

50cm

80cm

100cm

120cm

150cm

175cm

200cm

Länge Pfahl ø 7/9 cm

125cm

150cm

150cm

200cm

250cm

250/300cm

300cm

Länge Pfahl ø 8/10 cm

160cm

160cm

160cm

200cm

250cm

250/300cm

300cm

