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1. Placera ut bottenramen och golvbjälklaget enligt bilden ovan. Bottenramen och golvbjälklag spikas 
ihop med 3 st spik 100x3,4. Bjälklaget spikas fast i befintlig bjälke med vinkelbeslag 90 på båda 
sidor. Använd 8 st ankarspik 40x4,0 i varje vinkelbeslag. Se ritning A03ritning A03ritning A03ritning A03. 
Placera grundmurspapp (ingår ej i leveransen) mellan plintar och bottenram och väg upp hela 
golvbjälklaget med vattenpass. Kontrollera så att diagonalmåttet är lika.  
 
Förankra golvbjälklaget till respektive grundplint enligt de förutsättningar som gäller på er konstrukt-
ion. (Material för infästning ingår ej i leveransen.) 

För att ni ska bli nöjda med Er FARSTUKVIST krävs att uppförandet sker på avsett sätt. 
Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.    
Detaljplanlösning med mera bör kontrolleras. Skaffa ändamålsenliga verktyg. 
Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen och sortera i lämpliga delar. 
 
OBS!OBS!OBS!OBS! Allt material skall skyddas mot väder och vind under lagring och uppförande, täck det med 
plast eller något likvärdigt. Speciellt viktigt är det att råsponten på taket skyddas innan underlags-
pappen kommer på. 
Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått. 
Utför sedan arbetet enligt byggbeskrivningen.  
 
Läs igenom vår UNDERHÅLL/MÅLNING/VENTILATION anvisning innan ni påbörjar arbetet. 
 
Tips!Tips!Tips!Tips!    Behandla bottenram och bjälkar före montering med någon form av träskyddsmedel.   
    
Iordningställ grund och grundläggning enligt ritning A03ritning A03ritning A03ritning A03. 
Grundplintar utförs av lecablock, betongsten, gjutna plintar eller likvärdigt. 
Grundplintar skall vara anlagda på sättningsfritt underlag. 
    
TÄNK FÖREBYGGANDE! TÄNK FÖREBYGGANDE! TÄNK FÖREBYGGANDE! TÄNK FÖREBYGGANDE! - Planera mark i och omkring grund, anordna fall ifrån byggnaden så att 
det inte bildas en vattensamling under huset. 



 

 

2. Spika upp de ihopspikade stolparna i ytter-
hörnen på farstukvisten, använd 4 stycken 
100x3,4.  
Såga till regel mot vägg 43x43, den ska vara 
lika lång som stolpen är på insidan, teoretiskt 
mått är 1935 mm. Spika fast den mot väggen 
med spik 100x3,4 c/c 600 mm. 
Se ritning A04ritning A04ritning A04ritning A04. 

3. Montera den urjackade upplagsregeln på stolparna, skråspika fast den i väggen med 2 st spik 
75x2,8 från varje håll. Spika även fast den i stolpen med 2 st spik 75x2,8 och 2 st 100x3,4, se bild 
ovan. Se ritning A04ritning A04ritning A04ritning A04. 

4. Montera takstolen, lika utstick på båda sidor och emot befintlig takfotsbräda. Spika fast takstolen 
med vinkelbeslag 60x60x40, 8 st ankarspik 40x4,0 i varje beslag. Se ritningar A04, A05ritningar A04, A05ritningar A04, A05ritningar A04, A05. 



 

 

5. Montera gavelspetsen, lika utstick på båda sidor och tätt emot den uppstickande biten på stolpen. 
Skruva fast gavelspetsen genom den uppstickande biten med 2 st skruv 5,0x80. 
Se ritningar A04, A05ritningar A04, A05ritningar A04, A05ritningar A04, A05. 

6. Väg upp takstolen och gavelspetsen så de står lodrätt.  
Regel 34x70 skall nu monteras på det befintliga taket, använd en riktbräda på gavelspets och takstol 
för att märka ut var regeln skall sitta, se bild ovan. 
Spika fast den c/c 400 med spik 75x2,8 genom råsponten. (utskjutande spets på insidan av taket 
viks och slås in). Se ritningar A04 och A05ritningar A04 och A05ritningar A04 och A05ritningar A04 och A05. 



 

 

7. Nu ska ni spika fast råsponten, 1 spik 75x2,8 per råspont och anslutning. Börja längst ner vid tak-
foten. Anpassa råsponten mot det befintliga taket och släpp ut den 300 mm utanför gavelspetsens 
panel. Fortsätt upp till nock och avsluta med att klyva sista råsponten. Se ritningar A04, A05ritningar A04, A05ritningar A04, A05ritningar A04, A05.  

8. Skråspika fast stödregel 34x34 i råsponten med 1 st spik 60x2,3. Den spikas 22 mm  
innanför råspontens ytterkant. Stödregeln måste snedsågas för att passa uppe i nocken, se bild 
ovan. Se ritning A04ritning A04ritning A04ritning A04. 

9. Spika fast den undre vindskivan, den spikas in i stödregeln med spik 60x2,3 c/c 300mm. 
TIPS! TIPS! TIPS! TIPS! Anpassa längden på vindskivan efter slutlig takbeläggning, hängrännor etc.  
Se ritningar A04 ritningar A04 ritningar A04 ritningar A04 ----    A05A05A05A05. 



 

 

10. Spika fast takfotsbrädan med 1 spik 75x2,8 
i varje takstolstass och stödregeln, takfotsbrä-
dan måste kapas efter takets längd och anpas-
sas mot den befintliga takfoten.  
Såga även ut för vindskivan som bilden till 
vänster visar. Se ritning A04ritning A04ritning A04ritning A04. 

11. Spika fast trekantslisten med spik 60x2,3, 
c/c 400 mm. Även denna behöver snedsågas i 
nock. 
Se ritning A04Se ritning A04Se ritning A04Se ritning A04. 

12. Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leve-Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leve-Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leve-Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leve-
rans).rans).rans).rans). Monterings exempel för underlagspapp: Montera underlagspapp. Börja med remsan för ränn-
dalen. Om ni redan har utfört takläggning på Modulstugan så måste ni skära upp underlagspappen 
på stugan och skjuta under remsan. Remsan fästes med pappspik 15x2,1. 
Fortsätt sedan med första våden minst 10 mm utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klis-
terremsan eller vid behov med godkänt skarvklister. Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp 
till nock. Gör sedan likadant på andra sidan och avsluta med en våd över nocken. Underlagspappen 
ska läggas med textil sidan uppåt. Vi rekommenderar att ni spikar med pappspik 15x2,1 cc 60 mm i 
ett zickzack mönster. 
Lägg pappen upp mot trekantslisten och längdskär på överkant trekantslist.  
Glöm inte att spika en rad med pappspik i ett zickzack mönster vid ränndalen. 
    
OBS!OBS!OBS!OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt SKALLSKALLSKALLSKALL monte-
ras omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med vindskivelist, 
hängrännor och andra plåtbeslag.  



 

 

13. Spika fast den övre vindskivan, längst ner spikar ni i trekantslisten och  stödregeln med 2 st spik 
75x2,8, därefter växelspikar ni på c/c 300 mm.  
TIPS! TIPS! TIPS! TIPS! Anpassa längden på vindskivan efter slutlig takbeläggning, hängrännor etc. 

14. Lägg ut och spika fast trallen, använd 2 st spik 75x2,8 i varje trall och golvbjälke. Längdanpas-
sas på plats. De yttersta trallbrädorna behöver ni jacka ur för stolparna. Se ritning A04ritning A04ritning A04ritning A04. 



 

 

17. Nu återstår det bara att måla farstukvist, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färg-
fackhandel.  
 

Lycka till! 
 

 

15. Spika upp farstukvistens undertak, använd 2 st spik 60x2,3 för varje panel och takstol. Ni kan få 
jacka ur ett par paneler för stolparna. Se ritning A04ritning A04ritning A04ritning A04. 

16. Nu ska räcket monteras. Tillpassa bitarna enligt ritning A06ritning A06ritning A06ritning A06, måtten är teoretiska så de kan be-
höva måttanpassas enligt din farstukvist. Förborra och skruva fast det enligt bilden ovan med skruv 
5,0x80. Se ritning A06ritning A06ritning A06ritning A06. 


