Bygg dina egna odlingsbänkar
Här kommer ett exempel på hur du kan bygga dina egna odlingsbänkar. Vi har
som förslag använt Rustikblocket men du kan förstås välja andra murstenar,
marksten eller dekorsten också. Lycka till!

Grändsten, grå

Rustikblock, grå

Åtgång av material för detta förslag – mått 160x120x14 cm/odlingsbänk
• 48 Rustikblock (12 st x 4)
• Dränerande material typ bärlager
• Marksten ca 16 m2
• Eller dekorgrus, ca 16 m2 (räcker då till 60 cm grus runt om lådorna, förutom ytorna mellan
lådorna)
• Ev. stenlim om bänkarna ska vara högre

Gör så här:
– Gräv ur marken ca 10-20 cm där muren ska ligga.
– Fyll på med dränerande material, förslagsvis bärlager.
– Komprimera materialet och jämna till.
– Lägg ut stenen.
OBS! Vill du ha flera lager på höjden ska stenarna läggas i förband (dvs. läggas förskjutet)
och limmas fast med stenlim.
Runt odlingsbänkarna kan du välja att lägga plattor eller dekorsten. Lägger du plattor,
se separat beskrivning. Lägger du dekosrsten gräver du ur marken även här, lägger en
fiberduk och sedan dekorstenen, ca 5 cm tjockt.
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Bygg odlingsbänkar i flera nivåer
Här kommer ett exempel på hur du kan bygga dina egna odlingsbänkar. Vi har
som förslag använt murstenen Basic men du kan förstås välja de murstenar
som passar bäst i din trädgård. Lycka till!

Basic, grå

Åtgång av material för detta förslag – mått 200x120x14 cm
• 31 st Basicmur
• Dränerande material typ bärlager
• Stenlim

Gör så här:
– Gräv ur marken ca 10-20 cm där muren ska ligga.
– Fyll på med dränerande material, förslagsvis bärlager.
– Komprimera materialet och jämna till.
– Lägg ut stenen i lager ett. Bygg på med nästa lager, stenarna läggas i förband
(dvs. läggas förskjutet) och limmas fast med stenlim.
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