
Montering 6x15 bågväxthus 
Numren i texten refererar till bifogad bild. Det är en bra ide att packa upp allt och lägga ut delarna så 

ni får en översikt. Tänk på att plasten ska grävas ner ca 60 cm längs med långsidorna. Det går att 

gräva både före och efter man har satt ihop bottenrören.  

Ni behöver: 

• Hylsnycklar eller skiftnycklar  

• En stege så ni kan stå säkert och fästa upp nockrören.  

• Minst två personer för att resa bågarna.  

• Eventuellt borrmaskin med metallborr om galvningen har gjort hålen för trånga.  

 

A. Lägg ut bottenrören i en fyrkant: gavelrör 1, långsida 2 & 3. Notera att nr 3 inte har en muff i 

ena ändan. Denna del ska sitta närmast gaveln. Fäst ihop delarna med sprintar 10. TIPS: det 

kan vara bra att spänna ihop bottenrören med ett spännband mitt på långsidorna så att 

dessa inte buktar ut innan ni har fått på plasten. 

B. Montera ihop Stegbågarna 4 med fästen 13 B, och 13 (för fackverksbågar). Notera att fäste 

13B ska sitta ytterst mot gaveln för i denna ska dörren fästas. OBS! fästen för längsgående 

rören på väggarna ska sitta inåt i växthuset, inte ytterst mot gaveln. Fästena är samma u-

formade fästen som sitter på koppling 13. 

C.  
D. Montera ihop bågarna med fästen 13, och 14 (för fackverksbågar)  

E. Res bågarna och trä dem på piggarna på bottenrören.  

F. Sätt upp nockrören 7 i fästena (u-formad klyka som sitter på fäste 13) samt på sidorna och lås 

fast med en lång m6 bult. Det kan vara en fördel fästa nockrören efterhand som ni sätter upp 

bågarna. Men vänta med att dra åt för hårt så ni kan justera. 

G. Nockrören fästs ihop med en koppling 14. 

OBS: 3 av nockrören är kortare en de andra. Dessa ska sitta mot ena gaveln. 

H. Justera bågarna så de är raka och dra åt bultarna så att det låser om nockrören 

I. Fäst upp dörrkarmen i mitten (9) med sprintar. 

Det kan vara en fördel att lägga på plasten innan ni fäster dörrarna, se plastningsinstruktion nedan.  

J. Efter att ha fäst plasten på dörrarna så sätts de upp med sprintar. Notera att dörrarna har 

vänster/höger-utförande. Gångjärnen ska ligga utåt.  



 

Montering av plast på bågväxthus 
För att lägga på plasten på ett bågväxthus bör man vara två eller fler personer. Om det är ett av de 

större växthusen (bredd större än 5 meter) underlättar det avsevärt om man kan ha en ställning eller 

en liten lastare för att kunna nå upp i nocken.  

Förarbete 

1. Den stora plasten ska vara innanför dörrar och annat som ska kunna öppnas utåt. Säkerställ 

att dessa detaljer inte är i vägen när ni sätter på plasten.  

2. Plasten måste grävas ner 60 cm för att vindsäkra huset. För mindre växthus går det bra med 

50 cm. Gräv ett dike av tillräckligt djup, ca 2 dm brett, längs långsidorna av växthuset innan ni 

börjar sätta på plasten. Kontrollera att växthusets bas är vinkelrät och sidorna parallella 

innan ni börjar gräva. För att motverka att basen bågnar ut på mitten kan långsidorna 

tillfälligt spännas ihop med rep eller spännband. 

Plastning 

1. Välj en vindfri dag att plasta växthuset. 

2. Börja med att rulla ut plasten längs långsidan och dra den sedan över växthuset men tänk på 

att plasten utgör ett stort vindfång. På de större växthusen bör man knyta fast rep ungefär 

var sjätte meter för att hjälpa till och dra plasten över växthuset. Det går också att rulla ut 

plasten längs med nocken och sedan ner för sidorna. Det är dock svårt på större växthus 

3. Dra ner plasten längs sidorna och spänn den över gavlarna, det vill säga plasten spänns 

längsgående först. Plasten spänns med hjälp av snöret som sitter i varje gavel ända. Fixa bild 

på spännare 

4. När detta är gjort spänns plasten i bredd genom att den säkras i diket. Det finns två sätt att 

göra detta. På mindre växthus kan man fyll ena diket, efter att noggrant kontrollerat att 

plasten ligger rakt, varpå man spänner plasten genom att stå på plasten och lägga jord 

närmast väggen så att tyngden spänner plasten, se skiss. För större växthus fyller man båda 

diken parallellt så att plasten spänns från båda håll.  

5. Sista delen av plastningen går ut på att plasta gavlarna. Plasten är formad som stora påsar 

som träs över de olika delarna. ”Påsarna” försluts med kraftig tejp. I förekommande fall kan 

man behöva skära ut ett hål för en dörr (ex lilla dörren i 9x30/20 husen). Tänk då på att 

lämna tillräckligt med mån för att kunna vika in plasten och tejpa runt hålet. Ni behöver även 

skära hål för gångjärn m.m. 

  



 



 


