
MONTERING I JORD 

1. Grave et (minst) 60 cm’s dypt hull (ca. 25 cm i diameter) for stakittgjerde da stolpene
for jordmontering leveres 155 cm lang – beregnet for 60 cm i jord  og 95 cm over 
bakken.  Tommelfinger regel sier ca. 1/3 del av stolpen skal i bakken. 

2. De kan med fordel grave hullet noe dypere og fylle inn med pukk nederst.
3. Grav tilsvarende huller i riktig avstand – for de neste stolpene.  Se etter på

monteringsanvisning for riktig avstand. 
4. Fyll hullet med betong nesten helt opp – dersom De ønsker noe jord-overdekning.

TIPS!  Ved å montere stolpen 5 cm høyere (55 cm i bakken) gir dette Dem 10 cm 
«luft» under nederste tverrligger.  Dette kan være fordelaktig i.f.m. klipping av gress-
plen. 

5. Sett stolpen ned i betongen.  Da er det betong inne i og rundt stolpen.  Bor evt. noen
huller i stolpendelen som skal ned i betongen.  Dette kan sørge for et bedre «feste» i 
betongen! 

6. Sørg for at stolpen er i lodd og da i riktig høyde over bakken.
7. La betongen herde innen De går videre med montering av gjerdet.
8. Husk at når stolpene er på riktig plass – er ca. 80% av arbeidet gjort !

Utfordringen her kan være å få stolpen riktig plassert – i lodd – samt i riktig høyde! 

Alternativt kan De da: 

1. Gjør som ovenfor under pkt. 1.
2. Gjør som ovenfor under pkt. 2.
3. Gjør som ovenfor under pkt. 3.
4. Fyll hullet med betong helt opp – og stryk av betongen glatt !
5. Benytt/monter våre metall-føtter – etter betongen er herdet.  Dette gjør stolpe-

monteringen enklere, da «foten» kan justeres/flyttes noe på den støpte overflaten – 
og De har noe «spillerom» - for evt. små «justeringer».  

NB!  Her kan De dog ikke «løfte» stolpe slik som nevnt som tips under punkt 4 – da 
hullet på metall-foten er fast på 5cm over bunnen/bakken ! 

 (Se ellers/også Monteringsveiledning for våre metall-føtter på våre web-sider !) 


