
Bygg en fiskeoas

HJÄLTERUMMET
Ett rum där allt är möjligt.

presenterar

1. Grundstomme

2. Tillbyggnad

4. Inredning

3. Lyftanordning

1. Grundstomme
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1   Regel, 6 cm x 10 cm x 450 cm

2   Regel, 6 cm x 10 cm x 500 cm

3   Regel, 6 cm x 10 cm x 68 cm

4   Regel, 6 cm x 10 cm x 385 cm

5    Golvplatta, plywood 18 mm, 
250 cm x 125 cm 

6    Golvplatta, plywood 18 mm, 
250 cm x 70 cm 
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Förberedelser

1  2  3  4  Kapa reglarna till grundstommen enligt 
ritningen. 

5  6  Såga till golvplattorna till rätt storlek.

Montering

1. Lägg ut reglarna där grundstommen ska byggas. Viktigt att 
underlaget för din fiskeoas är helt plant så att den står stabilt.  

2. Lägg ut golvplattorna på reglarna enligt beskrivningen och 
skruva fast dem. Det är bäst att använda en träskruv med ned-
sänkt huvud, 4 x 40 mm.

3. Montera först de tvärgående reglarna. Montera sedan hela det 
bakre väggelementet. Förstärk konstruktionen med diagonala 
stöttor, enligt illustrationen. Kapa stöttorna till 45 °-vinkel innan 
de monteras. 

4. Montera det främre väggelementet på samma sätt. Förstärk 
med två diagonala stöttor enligt ritningen.  

5. Skruva nu fast de båda sidobalkarna i väggelementen. Du 
behöver träskruvar som är 15 cm långa. Skruva också fast de 
övre reglarna.
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1   Regel, 6 cm x 10 cm x 250 cm

2   Regel, 6 cm x 10 cm x 136 cm

3   Regel, 6 cm x 10 cm x 500 cm

4   Träskiva*, 250 cm x 68 cm

5   Träskiva*, 250 cm x 10 cm

6   Träskiva*, 136 cm x 68 cm

7   Träskiva*, 136 cm x 10 cm

8   Träskiva*, 250 cm x 68 cm

9   Träskiva*, 250 cm x 10 cm

10   Gångjärn, 44 mm x 203 mm

11   Ögleskruv
*Träskiva = Plywood, 18 mm.
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Bakre lucka

Främre lucka

Förberedelser

1  2  3  Kapa reglerna i rätt längder.

4  5  6  7  8  9  Såga till täckskivorna och borra 
skruvhålen. 

10  Det behövs gångjärn till luckorna. Den bakre luckan skruvas 
fast direkt i regeln. På den främre luckan hamnar gångjärnen 
på täckskivorna och skruvas fast med längre skruvar ända in i 
regeln.  

11  Använd ögleskruvar för att fästa draglinan på luckorna.

Montering

1. Placera reglarna till den bakre luckan som en ram på grund-
stommen. Fixera ramen med skruvtvingar. Skruva sedan fast 
reglar jämt fördelat i ramen för att förstärka. Montera sedan den 
färdiga luckan på grundstommens bakre tvärbalk med gångjärn. 
När detta är gjort kan du ta bort skruvtvingarna.  Montera den 
främre luckan på samma sätt.   

2. Nu kan du klä grundstommens sidor med träskivor enligt illus-
trationen. Förborra skruvhålen. Det är särskilt viktigt i hörnen, så 
att materialet inte spricker. Fäst den främre luckan med gångjärn 
i underdelen så att den kan fällas upp framåt.   

3. Montera slutligen träskivor på luckorna. Lämna en liten glipa 
mellan den bakre och främre luckan så att de lätt kan lyftas upp. 
Skruva nu fast en ögleskruv i varje lucka, där du senare kan fästa 
lyftanordningens krokar.  

Tips! Innan du fäster lyftanordningens krokar kontrollera att 
luckorna går lätt att öppna. 

1. Grundstomme/luckor

10 cm
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2. Tillbyggnad

3. Lyftanordning

1   Regel, 6 cm x 10 cm x 500 cm

2   Regel, 6 cm x 10 cm x  68 cm

3   Regel, 6 cm x 10 cm x  114 cm

4   Träskiva*, 250 cm x 114 cm

*Träskiva = Plywoodskiva, 18 mm.

1   Träskiva*, 
30 cm x 20 cm

2   Hålplatta 

3   Styrrulle 

4   Ögleskruv 

5   Gängad skruv 

6   Vinsch 

7   Regel, 
6 cm x 10 cm x 60 cm

*Träskiva =
Plywood, 18 mm.

5   Träskiva*, 114 cm x 68 cm

6   Träskiva*, 114 cm x 10 cm

7   Vinkeljärn
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Förberedelser

Bygg ut din fiskeoas så får du plats för ännu mer inredning.

1  2  3  Kapa reglerna till rätt längder. Tillbyggnaden kan 
naturligtvis anpassas till ditt eget rum. Måtten är bara förslag.    

4  5  6  Såga till träskivorna som ska användas till att klä 
tillbyggnaden. 

7  Använd vinkeljärn för att montera tillbyggnaden på 
grundstommen.

Montering

Börja med stommen. Montera ihop tre stående reglar (2) med två 
liggande reglar (3) enligt illustrationen. Gör två likadana. Bygg 
stommen genom att montera de långa reglarna (1). Klä sidor och 
kanter med träskivor. Fäst tillbyggnaden vid grundstommen med 
vinkeljärn. Observera att det behövs ett mellanrum mellan grund-
stommen och tillbyggnaden så att luckan går att fälla upp. 

Förberedelser

1  2  3  4  5  Bygg fästet för styrrullen. Försäkra dig 
om att förankringen i väggen är absolut säker och tål belastningen.  

6  7  Det behövs en elektrisk vinsch för varje lucka och 
ytterligare en för båten.  

Montering

Vid montering av lyftanordningen och de tillhörande delarna gäller 
högsta säkerhet. Förankra vinschar och andra delar på ett sådant 
sätt att ingen kan komma till skada. Låt en yrkeskunnig medarbe-
tare hjälpa dig om du känner dig osäker. 

Styrrulle

Elektrisk vinsch

Monteringsskiss

Fiskeoasen består av rörliga 
delar, som kan öppnas, 
stängas eller lyftas upp 
eller ner efter önskemål. 
Eftersom allt fungera med 
knapptryckningar behövs 
flera vinschar, styrrullar 
och kontrollpaneler. I 
schemat här intill ser du 
säkerhetsavstånden för 
vinscharna.
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4. Inredning
Förberedelser

Du kan inreda din fiskeoas som du vill. Exemplen som visas här är 
endast förslag. Bygg den efter eget önskemål. Du kan till exempel 
plantera levande växter och fylla dammen med vatten. På så sätt 
blir fiskeoasen en verklig naturupplevelse.

1  Plywoodskivan behövs föra att klä undersidan av den bakre 
luckan. Här sätter du sedan fototapet.  

2  Fototapeten skapar en härlig naturkänsla. Välj ett passande 
motiv. 

3  Spara inte på gräsmattan. Klä allt som ska se naturligt ut. 
Sedan har du ett optimalt underlag för ytterligare inredning.  

4  Vatten skapar en naturtrogen miljö. Använd därför lätthanter-
liga plastdammar som du kan fylla med vatten.   

5  Om det blev några reglar över när du byggde grundstommen, 
så använd dem för att bygga ramar till dammarna.    

6  Använd plywoodskivor till ramarna till dammarna. Det behövs 
skivor som är lite större än dammarna. Kanten som sticker ut kan 
användas för växter.  

Montering

1. Vid byggandet av en dammram, lägg dammskålen upp och 
ner på en plywoodskiva och rita av den yttre konturen. Ta bort 
dammskålen. Rita en ny kontur 10 centimeter innanför den yttre 
konturen.    

2. Borra ett hål (cirka 10 mm) på den inre linjen och för in 
sticksågen. Nu kan du såga ut dammskålen.   

3. Bygg nu en lämplig ställning med reglarna. Höjden ska 
motsvara dammens djup. Den utsågade delen kan användas som 
golvplatta för att damen inte ska böja sig när den fylls med vatten. 

4. Sätt nu dammskålen på plats. Bygg på samma sätt en andra 
damm. Använd en annan höjd så ser det mer naturligt ut. 

Tips! Genom att placera din inredning i olika nivåer får du ett 
mera naturtroget landskap.

Nu kan du börja ditt arbete som landskapsarkitekt. Lägg gräsmat-
tan på plats. Fäst den i träet på önskade ställen. Plantera växter, 
sätt upp ett tält eller annat som du vill ha i ditt landskap. Sänk 
sedan ner båten med vinschen och ge dig ut på fisketur.

1   Träskivor, 1,8 cm x 125 cm x 250 cm

2   Fototapet, 500 cm x 250 cm

3   Gräsmatta* 

4   Färdig damm* 

5   Regel, 6 cm x 10 cm* 

6   Plywood, 18 mm*
*Anpassa mått till använda
färdigadammar.
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Tips! Gör hålet i plywoodskivan 
minst 10 cm mindre än 

dammkanten.



Material och verktyg
Bygg en fiskeoas

  Fototapet  
  Regel
  Konstgräs
  Hålskiva
  PE-färdigdamm
  Plantor
  Ögleskruv
  Gångjärn
  Skruv
  Elektrisk vinsch
  Plywood
  Plywood, 18 mm
  Tapetklister
  Styrrulle
  Vinkeljärn

Du behöver även

  Anka
  Båt
  Tält
  Dekorationsmaterial (t ex löv)

  Batteridriven skruvdragare 
  Måttband
  Blyertspenna
  Borrmaskin
  Skärare
  Tryckluftshammare med klamrar
  Handcirkelsåg
  Klisterborste
  Klisterhink
  Kompressor
  Ledare
  Skruvnyckel
  Sticksåg
  Tapetserarborste
  Vattenpass

Material Verktyg




