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1. Klipp ner ytan så lågt ni kan där gungdjuret ska stå, 25 mm är perfekt annars ställ klipparen på det lägsta. 
2. Ytan runt hästen är troligen kompakterad (stig runt hästen). Luckra upp ytan med en grep eller spade.  Tillsätt sand 0-4 mm. 

Packa ytan så ni kan stå på den utan att lämna spår djupare än 5 mm.   
3. Så och göd ytan.
4. Storleken på CoverLawn® (CL) ska vara 30 cm in i det friska gräset runt om gungdjuret. Se bild 1.
5. Klipp ett snitt i CL och trä CL över vippgungan. Sy ihop snittet med 1,4 mm polyestertråd om ni inte beställt tråd med CL. 

Köps i bygghandel. Bild 1-2
6. Börja förankra CL i snittet som ni sytt. Sätt pinnarna i de 2 yttersta hålen och var 10 cm. Se bild 3
7. Kantskär  alla sidor så ni får en ränna och lyft upp jordkakan eller jorden. Gör rännan så djup att ni kan spänna CL över 

kanten och få ordentlig spänning i CL så hålen öppnar maximalt. Se Bild 4
8. Förankra långsidorna. Jobba på motsatta sidor om ni är 2 st. Är du själv förankra först ena sidan sedan andra och där sätter 

du spänning i CL. Se bild 5.
9. Förankra toppytan. Se bild 6. 
10. Dubbelkolla så att CL sitter bra fast i marken. Dra i CL. Spänningen ska vara 5-7 cm. Sätt en extra pinne om spänningen är 

>7 cm.
11. Dressa på sand så att ojämnheter under rombmönstret blir igenfyllt och ytan blir fast. Detta görs för att ytan ska kunna 

användas på en gång samt att gräset ska få fäste i romben. Använd sand 0-4 mm . Det går ca 5 kg/m2. 
12. Klipp inte med åkgräsklippare på ytan förrän gräset integrerat med CL. Det tar ca 3 månader. Använd manuell klippare om 

det behov. Normalt sliter barnen bort gräset. 
13. Ytan kan öppnas omgående efter installation.
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Kantförankring
ca 20-40 cm mellan pinnarna.

CoverLawn
5.

Jordkaka Jordlyft

2. Ihopsättning snitt

Stygn var 5:e cm

6.

Sätt pinnarna på 40 cm avstånd. 
Från skarven 20 cm.  

40 20

3.

Sätt pinnarna genom yttersta hålen. 

4.

Lägg jordkakan bredvid
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1. Utläggning CL

gungdjur

Skadad yta

Snitt
30 cm



Gungdjur omonterad
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1. Klipp ner ytan så lågt ni kan utanför gungdjuret, 25 mm är perfekt annars ställ klipparen på det lägsta. 
2. Gräv hål för förankring av gungdjuret. Sätt ner fundamentet på gungdjuret.
3. Tillsätt en blandning av sand 0-4 mm och matjord (50-50) de sista 100 mm. Packa ytan så ni kan stå på den utan att lämna 

spår djupare än 5 mm. Padda ytan blir bäst.
4. Så och göd ytan
5. Klipp ett snitt i CoverLawn® (CL) och trä över CL. Kan ni eftermontera toppdelen av gungdjuret behövs inget längre snitt i 

CL utan bara för att komma åt och skruva fast gungdjuret. Bild 1.
6. Montera gungdjuret.
7. Sy ihop snittet bild 2 om ni behövt göra ett snitt. Använd 1,4 mm polyestertråd om ni inte beställt tråd med CL. Köps i 

bygghandel. 
8. Kantskär  alla sidor så ni får en ränna och lyft upp jordkakan eller jorden. Gör rännan så djup att ni kan spänna CL över 

kanten och få ordentlig spänning i CL så hålen öppnar maximalt. Se Bild 3
9. Förankra långsidorna. Jobba på motsatta sidor om ni är 2 st. Är du själv förankra först ena sidan sedan andra och där sätter 

du spänning i CL. Se bild 4.
10. Förankra toppytan. Se bild 5. 
11. Dubbelkolla så att CL sitter bra fast i marken. Dra i CL. Spänningen ska vara 5-7 cm. Sätt en extra pinne om spänningen är 

>7 cm. 
12. Dressa på sand så att ojämnheter under rombmönstret blir igenfyllt och ytan blir fast. Detta görs för att ytan ska kunna 

användas på en gång samt att gräset ska få fäste i romben. Använd 0-4 mm dressand. Det går ca 5 kg/m2. 
13. Klipp inte med åkgräsklippare på ytan förrän gräset integrerat med mattan. Det tar ca 3 månader. Använd manuell klippare 

om det behöv. Normalt sliter barnen bort gräset. 
14. Ytan kan öppnas omgående efter installation.

4

ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 



www.ahusturf.com       +46 732 301198              R1D

Kantförankring
ca 20-40 cm mellan pinnarna.

CoverLawn
4.

Jordkaka Jordlyft

2. Ihopsättning snitt

Stygn var 5:e cm

5.

Sätt pinnarna på 40 cm avstånd. 
Från skarven 20 cm.  

40 20

3.

Lägg jordkakan bredvid

5

ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 

1. Utläggning CL

gungdjur

Skadad yta

Snitt
30 cm


