
Så här monterar 
du Altanbygge.nu 

kryssräcken

DETTA BEHÖVER DU

Måttband eller 
tumstock

Penna Fintandad såg 
eller elektrisk 
kapsåg

Skruvdragare 2 st tvingar

Träskruv 4,8 x 75 mm 
(till kryssektioner)

Träskruv 4,2 x 42 mm 
(till till handledare) Bits: Torx 20

Träskruv 4,2 x 56 mm 
(till till handledare)

56 mm trallskruv

75 mm trallskruv

42 mm trallskruv

Micke
Linje  

Micke
Linje  

Micke
Linje  



RÄKNA UT KRYSSRÄCKESSEKTIONERNAS LÄNGDER: Dela 
upp sträckan i lämpliga sektionslängder. 
Ta hjälp av vår formel och Altanbygge.nu uträkningsprogram.

Exempel:
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1. Mät och rita upp

Rita upp din altan på ett papper. Ange längd och bredd. 
Gör uppehåll för ev. trappa, i exemplet 1500 mm. 
Sträckorna benämns här A, B och C.
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2. Placera stolparna

Välj stolparnas dimension. I exemplet har vi valt 
110 x 110 mm. Bestäm avstånd mellan stolparna. 
Avståndet får du fram enligt exemplet nedan.

Räkna ut sektionernas längder
Längd A går att dela i 3, 4 eller 5 sektioner. 
Vi väljer 4 sektioner vilket betyder 5 
stolpar.

Sektionslängderna enligt uträkningsformeln: 

STRÄCKA A: 8030 - 550 / 4 = 1870 mm
STRÄCKA B: 1420 - 220 / 1 = 1200 mm

STRÄCKA C: 3100 - 330 / 2 = 1385 mm

UTRÄKNINGSFORMEL:
Total längd - stolparnas dimension / antal 
sektioner = sektionslängd

OBS! Ingen sektion bör överstiga 2900 mm.

Skriv in måtten i Altanbygge.nu 
uträknings-program på: 
www.altanbygge.nu



MONTERA KRYSSRÄCKETS SEKTIONER: Exempel 

1. Kapa handledarna
Kapa handledarpaketet till den längd du mätt 
mellan stolparna (sektionslängd). Ange sedan 
mitten på underliggaren och överstycket.

2. Montera kryssmoduler
Sätt ihop två kryssmoduler med tvingar, skruva 
sedan fast överstycke och underliggare i modulerna. 
Börja från mitten (75 och 42 mm skruv).

3. Passbitar

På sträcka C i vårt exempel föreslår uträkningsprogrammet 
passbitar och extra spjälor. När passbitar behövs, mät det 
som sticker ut på underliggare i sektionerna och kapa till 
passbitarna. Första spjälan monteras mot modulen.

4. Fästbleck

Skruva fast fästblecken. Skjut gärna fästblecket 1-2 
mm bakåt för att det ska ”dra” bättre när det fästs i 
stolpen. Använd bits pozidrive 2.

FÄST KRYSSRÄCKETS SEKTIONER I STOLPARNA Se på 
nästa sida hur du monterar stolparna med Altanbygge.nu 
stolpfäste.

1. Fäst sektionen i stolpen
Skruva fast sektionen i den löst åtskruvade stolpen. 

2. Toppmuttern
Dra därefter fast toppmuttern ordentligt. 
Fortsätt sedan med nästa sektion.

3. Överliggaren
Skruva till sist fast överliggaren. Använd max 60 mm lång 
skruv.

TIPS!  Kapa klossar 10 - 12 cm för inställning av höjden. Använd 
t ex restbitar av överliggaren. Klossen kan då ersätta fästblecket.

MITT

Vänd underliggaren så här
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