
Bygginstruktion Avgränsa med spaljé

Spaljén har flera funktioner. Den avgränsar och skapar mysig rumskänsla utomhus. Den blir en 
klättervägg för klängväxter. Den kan också ses som ett dekorativt inslag.

Träspaljén ger ett lätt intryck med sina växelvis monterade spjälor. Fördelen med en inte helt tät 
avgränsande vägg, är att vinden bryts ned istället för att det skapas vindvirvlar bakom väggen.

Parhusets baksida var en enda öppen yta. För att avgränsa mellan de båda lägenheterna byggdes en 
spaljé. Höjden är 180 centimeter, lagom hög för att avgränsa tomterna utan att man ser över, men 
ändå inte så hög att den dominerar uteplatsen.
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Följ stegen för att lyckas:

Steg 1
Mät ut platsen för spaljén
Börja med att mäta ut vad som är mitten på huset. Använd ett 
riktsnöre som fästs i mitten på huset. Dra ut snöret fem meter 
och surra det runt en pinne som sätts i marken. Kontrollmät så att 
snöret är helt rakt genom att mäta avstånden till husets respektive 
gavlar.

Steg 2
Fäst första stolpen i väggen
De stående stolparna är i dimensionen 45x45 mm. Mät ut rätt höjd 
på stolpen och snedsåga den i överkant för en bättre avrinning 
så att regn inte går ned i ändträet. Skruva stolpen i fasaden med 
75 millimeter långa rostfria träskruvar. Mät med vattenpass så att 
stolpen är i lod.

Steg 3
Förankra i marken
Förankra spaljén i marken med stolpspjut/jordankare/metpost. Driv 
ned jordankaret med baksidan av en yxa eller en slägga. Slå inte 
mot metallen utan använd en kloss emellan.  Var noggrann med att 
driva ned ankaret rakt och helt i linje med riktsnöret. Avstånd till 
nästa är 120 centimeter.

Steg 4
 Måla och skruva stolparna
Jordankaret var 46x46 millimeter, så stolpen passar bra till denna. 
Grundmåla och färdigmåla stolparnas nedre del innan de monteras 
i jordankaret. När färgen har torkat sätts den i 
hållaren och skruvas med sexkantsskruvar.



Steg 5
Montera spjälorna
Spjälorna utgörs av 22x45 millimeter virke. De monteras omlott 
på vardera sida om stolparna. Avståndet mellan varje spjäla är 
en spjälbredd, det vill säga 45 millimeter. Spjälorna skruvas 
med 38 millimeter trallskruv. Detta är ett bra ”första” 
snickerijobb för hemmafixaren!

Steg 6
Måla hela spaljén
Finns det möjlighet är det bäst att grundmåla alla trädelar innan 
de monteras. Det förenklar målningen betydligt. 
Efter grundmålning, målades hela spaljén med Woodex Aqua 
Solid i nyansen NCS S1002Y, från Tekno. Stryk minst två gånger.

Psst! Inköpslista på nästa sida



Inköpslista Det här behöver du till bygget
Materiallistan avser en spaljé i storleken 185x400 cm. 
Du kan välja att bygga spaljén i vitt virke för att sedan måla det, eller att bygga den 
i impregnerat virke. Tänk bara på att du måste vänta minst en säsong innan du kan 
måla det impregnerade virket. 

Regel 45x45 / Impregnerad regel 45x45 (totalt 7,4 lpm)
- 4 x 1850 mm

 Impregnerad staketribba 22x45 / bärläkt 23x36 (totalt 148 lpm)
- 37 x 4000 mm

Jordankare 48x48x600
- 4 st

Trallskruv 4,2x42 mm
Riktsnöre
Grundolja
Trägrund
Täckfärg

Lycka till med bygget!   /Vännerna på Byggmax

DU HITTAR MATERIAL & FLER BESKRIVNINGAR PÅ BYGGMAX.se


