
 
Vejledning: 

 Rust = råjern. Har du bestilt rust, bliver jernet leveret som råjern. Efter 3-5 
måneder i haven får jernet en pæn rusten overflade. 

 Husk ved samling at vende navnet opad. 
 Hullerne i hængslerne er beregnet til tværstivere ved lange højbede (Model 6) 

og til fastgørelse af espalierstængerne. 
 Det er ikke nødvendig at fodre højbedet med fiberdug. Jorden bliver i 

højbedet, idet den ombukkede kant forneden holder på jorden, også på ujævn 
grund. 

 
Model: 

1. Kvadrat. Grundmodel. 
2. Trekant. 
3. Trekant – sat sammen af forskellige længder. 
4. Sekskant. Saml de 6 sider – gå rund om højbedet og flyt på siderne, indtil du 

har en symmetrisk sekskant. 
5. Aflangt højbed – sat sammen af forskellige længder. 
6. Aflangt højbed med tværstiver – i den længde og bredde, du ønsker. Start 

med at samle gavlen, sæt derefter endnu en side i på hver langside og ret 
begge længdesider ud. 2 stk. tværstivere indsættes i hængslernes huller. 

7. Fire kvadrater. Sat sammen hjørne mod hjørne. Et ekstra højbed fremkommer 
i midten. Husk at fylde jord i de yderste bede først. 

8. Stjernen. Saml 6 stk. trekanter – sæt dem sammen hjørne mod hjørne, så der 
indvendig i bedet bliver en 6-kant. Gå rundt om bedet og ret det til.  Se nr. 7. 

9. 4 små rum. Saml nederste trekant – fyld jord i. Saml øverste trekant og sæt 
det ovenpå og fyld jord i. 

10. Dobbelt søjle. Fyld jord i nederste bed. Sæt næste ovenpå og fyld jord i. 
11. Tredobbelt søjle. Se. nr. 13. 
12. Søjle med bund. Dekorativ beplantning i forskellige højde. 
13. De tre kvadrater. Fyld jord i nederste bed, vand jorden og fyld mere jord i. 

Næste bed sættes ovenpå, og proceduren gentages. 
14. Hjørnemodel. Samme fremgang som nr. 16. 
15. Dobbelt sekskantet. Se nr. 4. Lav derefter det lille sekskantede højbed 

ovenpå. 
 
 
Ideer: 

 Vandbassin. Lav et højbed (50 eller 75 cm højt) og beklæd det indvendig med 
bassinfolie. Klip folien til, så den passer med øverste kant. Du har et bassin til 
vandplanter og fisk. 

 Oven på hinanden. Højbedets sider har ombukkede kanter foroven og 
forneden. Derved kan du sætte højbedene oven på hinanden og få den højde, 
der passer dig. Anvendes til podier, siddeplads og planter. Fyld altid jord i for 
stabilitetens skyld. 

 Fyld et højbed med sten og plant stenplanter.   
 NYHED 2008: Sidde- eller podieplade i 2 cm sort massiv helårs plastplade til 

40 x 40 og 60 x 60 cm. Isat skruer til fastgørelse på højbedet. 
 NYHED 2008: Espalier med trækugle i hårdt træ 190 cm høj - kun til 40x40 

cm. 
 

Jeg vil være meget taknemmelig, hvis du vil videregive vedlagte folder til venner og bekendte. 
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