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Instruktion CL monteras när karusell är på plats
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1. Klipp ner ytan så lågt ni kan utanför karusellen, 20 mm är perfekt annars ställ klipparen på det lägsta. Ju rakare grässtrået är
desto snabbare sker integreringen.

2. Ytan bör vara jämn för att få bästa resultat. CoverLawn® följer ojämnheter på marken. Fyll ojämnheter med en mulldress 
eller matjord. Stödså och göd ifall ni anser det behövas. ÅhusTurf rekommenderar detta. 

3. Rulla ut de 2 (CL) våderna. Se till att stråna ligger på samma håll Se Bild 1.

4. Markera ytan som ska klippas bort och klipp bort den. Se bild 1.

5. Sy ihop ena halvan av de våderna med medföljande tråd. Sätt stygnet ca var 5:e cm. Se bild 2.

6. Dra den ihopsydda mattan under karusellen så att ligger på plats. 

7. Sy ihop andra halvan så långt in du kan under karusellen.

8. Börja förankra CL i skarven på våderna där ni sytt. Sätt pinnarna var 15 cm. Använd stålpinnar eller U-pinnar. Se bild 3

9. Sedan sträck våderna ordentligt så inga veck finns kvar och att hålen i CL öppnar sig maximalt. Sätt stödpinnar som håller 
spänningen. Se bild 4.

10. Lämna 20 cm på ytterkanterna utan installationspinnar. Slå ner alla plastmiljöpinnarna ordentligt i marken med hammare. 
Avståndet mellan pinnarna se bild 5.

11. Kantskär  långsidorna efter ni slagit ned pinnarna på hela ytan.. Lyft upp jordkakan eller jordlyft bara. Väljer ni ränna glöm 
inte så i rännan. Se Bild 6

12. Förankra kortsidorna. Se till att ni får tag i nätet. Se bild 7.

13. Dubbelkolla så att mattan sitter bra fast i marken. Dra i mattan. Kan du lyfta den >5 cm sätt en extra pinne.

14. 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. 

15. Så en gång till fast denna gång uppifrån. Detta för att få igång så mycket gräsväxt som möjligt. 

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

17. Glöm inte att fotografera.
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1. Utläggning våder

Kantförankring ca 20 cm mellan 
pinnarna. Försäkra att ni fäster i CL-mönstret.

CoverLawn
7.

5.

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

Kantförankring

ca 20-40 cm mellan pinnarna.

CoverLawn
6.

Jordkaka Jordlyft

2. Sammansättning 2 våder

Stygn var 5:e cm

Stråriktning som pilar
Urklipp som cirkel.

2. Fastsättning 2 våder

Pinnen ska gå igenom
båda våderna4. Stödpinnar yttersta raden
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Instruktion Karusell monteras efter CL
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1. Klipp ner ytan så lågt ni kan utanför karusellen, 20 mm är perfekt annars ställ klipparen på det lägsta. Ju rakare grässtrået är
desto snabbare sker integreringen.

2. Gör ni ny yta så ska såbädden vara ca 100 cm matjord och därefter packa den. Så och göd. 

3. Ytan bör vara jämn för att få bästa resultat. CoverLawn® följer ojämnheter på marken. Fyll ojämnheter med en mulldress 
eller matjord. Stödså och göd ifall ni anser det behövas. ÅhusTurf rekommenderar detta. 

4. Rulla ut de 2 (CL) våderna. Se till att stråna ligger på samma håll Se Bild 1.

5. Markera ytan som ska klippas bort och klipp bort den. Se bild 1.

6. Sy ihop våderna med medföljande tråd. Sätt stygnet ca var 5:e cm. Se bild 2.

7. Lägg ut den ihopsydda mattan där karusellen ska sitta på plats. 

8. Börja förankra CL i skarven på våderna där ni sytt. Sätt pinnarna var 15 cm. Använd stålpinnar eller U-pinnar. Se bild 3

9. Sedan sträck våderna ordentligt så inga veck finns kvar och att hålen i CL öppnar sig maximalt. Sätt stödpinnar som håller 
spänningen. Se bild 4.

10. Lämna 20 cm på ytterkanterna utan installationspinnar. Slå ner alla plastmiljöpinnarna ordentligt i marken med hammare. 
Avståndet mellan pinnarna se bild 5.

11. Kantskär  långsidorna efter ni slagit ned pinnarna på hela ytan.. Lyft upp jordkakan eller jordlyft bara. Väljer ni ränna glöm 
inte så i rännan. Se Bild 6

12. Förankra kortsidorna. Se till att ni får tag i nätet. Se bild 7.

13. Dubbelkolla så att mattan sitter bra fast i marken. Dra i mattan. Kan du lyfta den >5 cm sätt en extra pinne.

14. 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. 

15. Så en gång till fast denna gång uppifrån. Detta för att få igång så mycket gräsväxt som möjligt. 

16. Sätt på karusellen.

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

18. Glöm inte att fotografera.
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