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Anvisning enkel rulle

1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn på. Se Bild 1

2. Klipp ner ytan till 12 mm. 

3. Ytan bör vara plan för att få bästa resultat. CL följer ojämnheter på marken. Om ytan är ojämn fyll upp med mulldress eller 

annan jord med bra växtmån.

4. Rulla ut CL över hela ytan ni ska lägga på.

- Notera: Rombriktningen måste vara samma som slagriktning. Se bild 3.

5. Spänn ut våden till 2,3-2,4 m. När våden är spänd dra i mitten på mattan och den får lyftas max 5-7 cm.  Sätt stödpinnar i 

mitten på våden och spänn ut på varje sida. Sätt stödpinnar 2 dm innanför kanten så spänningen hålls.

6. Kantskär ytterkanten runt om hela våden som ska läggas. Skär upp ett spår så ni får en jordkaka eller skär bara ett snedsnitt 

som ni kan lägga ner änden i. Båda metoderna fungerar men snedsnitt integrerar snabbare. Ytterkanterna på CL ska vara 

helt täckta efter att ni förankrat sidan. Stödså ytan och väljer ni jordkaka så glöm inte rännan. Se bild2. 

7. Börja förankra CL från ena långsidan i rännan och jobba er mot kortänden. Det går snabbast att jobba 2 o 2 på var sin sida. 

Se bild 2 och 4.

8. Har ni en längd längre än 10 m börja på mitten och jobba ut mot kortändan som ni låter vara oförankrad. Börja sedan på 

mitten igen och fortsätt mot andra kortändan. Låt Ändarna vara lösa. Se bild 5.

9. Förankra sedan toppytan. Se bild 6

10. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med hammare. Det ska bli en grop efter.

11. När alla pinnarna är nedslagna på toppytan och långsidorna förankra kortsidorna. Se bild 7.

12. Toppdressa med alla oregelbundenheter under CL och märken efter hamrandet jämnas ut. Ca 5 kg/m2.

13. Vattna om ni har möjlighet så topdressen får sjunka ned. 

14. Rita upp var ni lagt CL då denna kommer att integreras och inte synas efter ett tag. 

15. Ring Thomas 0732-301198 om ni har frågor.
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Jordkaka Jordlyft

Förankring kortsida

Ca 20-40 cm mellan pinnar.

Försäkra att pinnen får tag i mönstret.
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Förankring långsida

Ca 20-40 cm mellan pinnar.
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Anvisning flera rullar

1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn (CL) på. Se bild 1

2. Avlägsna ogräs och vad ni inte vill ska växa upp igenom CL. Klipp ner ytan till 12 mm. 

3. Ytan bör vara plan för att få bästa resultat. CL följer ytkonturen. Om ytan är ojämn fyll upp med mulldress eller annan 

jord med bra växtmån. Stödså och göd  hela ytan som ska läggas om det behövs. Åhusturf rekommenderar det.

4. Rulla ut CL över hela ytan som ska läggas. 

- Notera: Rombriktningen måste vara samma som slagriktning. Se bild 2.

5. Foga samman våderna genom att sätta ihop våderna med installationspinnar. Lägg våd 1 och 2 bredvid varandra. Fäst 

pinnen genom yttersta hålen på varje våd. Sätt pinnar var 15:e cm. Har ni fler än 2 våder sträck ut våd 1 som ska fästas i 

våd 3. Sätt pinnar som håller spänningen i våd 1. Fortsätt med våd 2, 3 och så vidare tills alla är spända och sammanfärsta. 

Sätt installationspinnar i hörnen så ni behåller spänningen i CL. Se bilder 1-4. 

6. Sträck ut hela ytan  när  våderna är sammanfogade. Sätt installationspinnar i hörnen så ni behåller spänningen i CL.

7. Starta förankra från mitten på ytan och jobba ut mot ytterkanten.  Gör ena halvan först och andra sedan. Det går snabbast 

att jobba 2 o 2. Se bild 4. 

8. Lämna 20 cm på ytterrullarna utan pinnar. Slå ner pinnarna ordentligt med en hammare. Det ska bli en lite håla efteråt. 

Avståndet mellan pinnarna se bild 5.

9. Kantskär ytterkanten runt om hela ytan som är fäst. Skär upp ett spår så ni får en jordkaka eller skär bara ett snedsnitt som

ni kan lägga ner änden i. Båda metoderna fungerar men snedsnitt integrerar snabbare. Ytterkanterna på CL ska vara helt 

täckta efter att ni förankrat sidan. Väljer ni jordkaka så stödså i rännan. Se bild 6 och 7.

10. När långsidorna är förankrade gör samma för kortsidorna. Se bild 8. 

11. Toppdressa så alla oregelbundenheter under CL och märken efter hamrandet jämnas ut. Ca 5 kg/m2.

12. Vattna om ni har möjlighet så sanden får sjunka ned. 

13. Rita upp var ni lagt CL då denna kan integreras och inte synas efter ett tag.

14. Glöm inte att fotografera. 
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Förankring Långsida

Ca 20-40 cm mellan pinnarna.

2. 3 Sammansättning 2 våder

Lägg våderna så 2 hål ligger över

varandra . Se bild nedan
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