
 

 

 

MONTERINGSANVISNING 

LEKSTUGAN EBBA 

 

 

 
OBS ! Vi rekommenderar att måla stugan INNAN Du monterar den! 

1. GRUNDEN  

Du kan med fördel ställa lekstugan på trädgårdsplattor eller betongblocks som grävs ner i  

gräsmattan så att det återstår ca 50-100 mm luft mellan mark och stuga.  
Du bör använda minst 4 st upplag (rödmärkta i skissen nedan). Komplettera gärna med en extra på vardera gavel  

(gråmärkta i skissen nedan). Låt dem inte sticka ut utanför bottenramen då de annars kan samla vatten.  

Lägg lite av takpappen mellan sten och stuga som skydd mot fukt.  

Det är viktigt att grunden är ligger i våg och i vinkel (se skiss).  

Kontrollera noga diagonalen (2369 mm) innan Du fortsätter montaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GOLV 

Innan du lägger ut och spikar fast golvet skall du kontrollera att lekstugan står i lod (med vattenpass) och i vinkel.  

Tag två diagonalmått (skall vara 2369 mm), t ex med måttband eller lina. 

Skruva eller spika fast golvbräderna i det färdiga bjälklaget. 

 

3. VÄGGSEKTIONER 

Placera väggsektionerna på bottenplattan med panelkanten tätt mot bjälklaget.  

Skruva fast väggsektionerna genom bottenregeln ner i bjälklaget med långa skruv, t ex 5x120 mm. 



 

 

Se till att väggarna står i lod.  

Skruva samtidigt efter hand ihop väggsektionerna med de medföljande skruvarna 5x80 mm (12 st totalt). 

Du skruvar rakt igenom väggsektionernas stående hörnreglar. 

 

4. TAKKONSTRUKTION 

Lägg i nockbrädan 45x95 mm i de förberedda hålen i gavlarnas topp. 

Skruva fast nocken med lång skruv genom takstolarna som sitter på gavlarna med lång skruv t ex 5x120 mm. 

Montera fast de 2 lösa takstolarna på mitten av stugan. Skruva i nocken samt i väggband på långsidorna. 

 

5. TAK 

Spika fast taksektionerna liggande med början nere. Det går 2 flak på varje takhalva. 

Fäst de s k takförstärkningarna på takbräderna på gavlarna genom att skruva genom takbräderna med t ex 5 x 50 mm eller 

trallskruv. 

Spika eller skruva fast vindskivorna som är girade vid leverans. 

Fäst takfotsbräderna längs takfoten genom att skruva genom vindskivorna och genom takbräderna längs kantens 

längdutbredning. 

6. UNDERLAGSPAPP 
Spika dit underlagspappen eller ytpappen om sådan valts istället. Börja med våderna nerifrån och låt första våden gå ut 20 mm 
över takkanten. 
Spika f. Skär av 4 våder takpapp som är 40 mm längre än takets längd. Börja med nedersta våden och låt den sticka ut 20 mm 

utanför takkanten och limma under med takpappsklister. 

Lägg på övriga våder med ca 100 mm överlapp och spika två rader i varje våds ovankant. Använd pappspik 20 mm.  

Montera vindskivorna (4 st) 22 x 120 mm (1200 mm). OBS! Överkanten skall skjuta upp ca 20 mm över takbrädorna.  

Vik upp takpappen lite mot vindskivans uppskjutna del och limma skarven mellan våderna med takpappsklister så att vatten 

förhindras att rinna in mot vindskivan. Därefter monterar du vattubräderna (4 st) 20x95x1220, ovanpå vindskivorna. Dessa skall 

sticka ut ca 10 mm utanför vindskivorna (framåt- resp bakåt). 

 

7. HÖRNFODER 

Montera hörnfoder, raka på långsidorna och girade på gavlarna.  

 

8. DÖRR OCH DÖRRFODER 

Montera dörrfodret ca 20 mm från dörrhålet på den sida där du väljer att montera gångjärnen.  

Ställ dörren på två distanser eller bräder (ca 20 mm) under dess kant.   

Mät ut var gångjärnen skall sitta och skruva fast dem. De skall monteras där dörrens vågräta reglar löper.  

Montera det andra dörrfodret och slutligen det övre. 

 

9. FÖNSTER 

Placera fönsterna i vägghålen och skruva fast hela fönsterpaketet med 4 skruvar, t ex med trallskruv, från utsidan eller genom 

ramen på insidan mot väggens regelverk. 

 

 

Tack för att Du valde LTB-Hus populära lekstuga Ebba ! 

 

LTB-Hus AB   www.ltb-hus.se 

Krutvägen 70   Kontakt: Lars T. Bengtsson   
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