EFTER

Terrassen er symmetrisk bygget op
med en trappe i midten og højbede
i siden. Den brede trappe er både
pæn og praktisk, men også meget
anvendelig som en siddeplads for både
børn og voksne.
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Træterrasse
i lærketræ
Den store hjemmebyggede terrasse
i lærketræ er placeret i samme højde
som huset. Det giver en visuel forlængelse af stuen og en flot sammenhæng
mellem ude og inde. Store blomsterkummer og krukker bringer det grønne element helt tæt på og gør terrassen
frodig og stemningsfuld.
Af Sidsel Zachariassen Foto Thomas Roger Henriksen

E
FØR

n god terrasse danner ramme om
hele sommerens udeliv og alt,
hvad det indebærer af familiehygge, leg, fællesspisning, selskaber og afslapning. Derfor skal
man passe på ikke at fedte for meget med
kvadratmetrene, når man dimensionerer
sit byggeri. Dækket skal blandt andet helst
være stort nok til, at havemøblerne nemt
kan rykkes med rundt, når solen flytter sig,
og ofte er det en fordel, at der er plads til
flere forskellige aktiviteter på en gang –
spisegruppe, afslapning, leg osv.
Terrassen, der er på ca. 100 m2, er
symmetrisk bygget op med en bred trappe
i midten, og ud mod haven er den afgrænset af nogle store højbede til blomster og
krydderurter. For at undgå at få grimme
rande på den nye terrasse er alle krukker
samlet på en lav repos malet i en fin lys
grøn farve, der skiller krukkebænken ud fra
resten af terrassen.
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Et plantebord
er både
hyggeligt
og funktionelt,
især som
her med
praktiske
skuffer og
zink på
overfladen. Plantebord,
399,95 kr.
(Silvan).

Det lille børnesæt er malet i en fin sart blå farve. Tversted bord-bænke-sæt til børn, 249,95 kr. (Silvan).

DET HAR DET KOSTET

TERRASSE OG
REPOS TIL KRUKKER
ALLE PRISER ER AFRUNDEDE CIRKAPRISER.

Terrasse og repos til krukker
Terrassebrædder i lærk: 100 m2: 32 x 125 x 3000 mm
Trykimpr. træ til understøtning, 50 x 100 mm længde 420 cm, 65 stk
Trykimpr. brædder til bede, 25 x 100 mm længde 420 cm
Skruer
Murpap, en rulle
Maling
Havemøbler, plantebord, krukker m.m.
Kingston bord
Europa stole a 400 kr.
Park Europa bænk
Volant hynder, 6 stk.
Park Marbella natur-parasol
Parasolfod, 45 kg.
Tversted børne bordbænke-sæt trykimpr.
Park bænkhynde vendbar
Plantebord 3 skuffer og m/zinkplade
Damehavehandsker
Nelson fiberpotte strip 5 cm
Italienske krukker antik, 3 stk, a 33 cm
Italiensk krukke jordfarvet
Bog-kasse i fyrretræ
Weber smokeyje grill lime
Stærekasse træ m/sort tagpap

16.000 kr.
3.000 kr.
600 kr.
6,000 kr.
56 kr.
199 kr.

2.499 kr.
800 kr.
999 kr.
750 kr.
1.000 kr.
400 kr.
250 kr.
350 kr.
400 kr.
20 kr.
20 kr.
450 kr.
150 kr.
90 kr.
550 kr.
220 kr.
Ca. 35.000 kr.
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stOr teRrassE triN for trin
Sådan gør du
1 | Lav en skitse med mål. Det er vigtigt, at
fundamentet til træterrassen er i orden.
Her er stolperne delvist gravet ned
og delvist klodset op på fliser. Fastsæt
højden på terrassen ud fra huset. Der
skal være mindst 12 cm fra underkanten
af husbeklædningen til overkanten af
terrassen pga. af regn. Lav rammen først.
Krydsmål og afstiv rammen ved at grave
stolper ned og fastgøre dem til rammen.
2 | Sæt reglar af for hver ca. 60 cm (afhængigt af bræddetykkelse). Det er dem,
terrassebrædderne skal skrues fast i.

1

2

3

4

3 | Understøt reglarne for hver ca. 60 cm
enten ved opklodsning på flise (husk at
lægge pap mellem flise og træ) eller ved
at nedgrave en stolpe og skrue reglarne
fast til denne.
Det er vigtigt at holde afstand mellem
brædderne og andet, f.eks. nedløbsrør,
da træ arbejder. Afstanden må gerne
være op til 10 mm.
4 | Når forarbejdet er gjort, skal terrassebrædderne lægges med mellemrum
på 5-8 mm. Fordi terrassen er så lang,
og bræddernes bredde varierer, lægges
brædderne efter en snor. Tag løbende
kontrolmålinger til færdig kant. Hvis det
skulle være nødvendigt, kan der rettes op
ved at justere på snoren over et længere
stykke.
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Træterrasse

Med en lille repos
undgår man rande på
terrassen og får samtidig krukkerne samlet
og op i en god højde.
Den fine grønne
farve er Artiskok" fra
"
Dyrup .

rePos tIl blOmsteRkrukKer
Trin For triN
1

2

Sådan gør du
1 | Med en lille repos til blomsterkrukkerne
undgår man mørke rande på terrassen.
Her er brugt tre terrassebrædder i fuld
længde og to stykker terrassebrædder
på 35 cm. Skær de korte brædder midt
igennem på langs og skru et bræt i for
hver ende som ben.
2 | Placer de to sidste ben, så der er lige
langt mellem hvert af de fire ben, og skru
også dem i terrassebrædderne.
3 | Mal reposen i en anden farve end selve
terrassen. Både for visuelt at adskille den
fra dækket og for at beskytte mod fugt
og jord fra krukkerne.
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