
LEGGEANVISNING 
F O R  H E L L E R  O G  B E L E G N I N G S S T E I N

FØR DU STARTER:
Det er viktig at underlaget er “fast”. Telefarlig masse må skiftes ut med grus eller pukk i en 
tykkelse på ca. 25 cm. Utstyret du trenger er begrenset. 
Med tommestokk, hammer, rake, snor, lirer (trelister e.l.), vater, spade, rettholt (planke e.l.), 
kommer du langt på vei. Leier du en platevibrator og en steinsaks, er du ekstra godt rustet. 

1. Et 3-5 cm tykt settelag legges 
ut og avrettes. Anbefalt settelag 
er knust masse, 2-5 m.m el. 
tilsvarende. Fiberduk bør 
benyttes når forskjellen i 
korngradering mellom 
materialet i grunnen og sanden 
er så stor at det er fare for at 
sanden renner ned i grunnen. 

2. Sanden må komprimeres. 
Lei en platevibrator, så går det 
lettere. På områder som ikke 
kan belastes med særlig høy 
vekt, kan plentrommel eller 
annet benyttes. Sanden bør 
være fuktig. 

3. Sørg for skikkelig avretting. 
For å få skikkelig avretting bør 
lirer (lister) graves ned i 
sanden. For å få lirene i riktig 
høyde, er snorer eller vater et 
godt hjelpemiddel til å 
kontrollere høyden som 
belegget skal ha. Avstanden 
mellom snor/vater og lire er lik 
steintykkelsen. 

4. Unngå vanndammer. etter 
en tid blir fugene tilnærmet 
vanntette. derfor må det være 
fall på 1 cm. pr. meter mot 
området som skal ta unna for 
vann. Husk alltid fall ut fra hus. 

5. Trekk av sanden. Når lirene 
ligger riktig, er det bare å 
benytte en rett planke som 
dras over lirene. Etterpå tas 
lirene opp, og sporene fylles 
igjen med sand og jevnes.

6. Start leggingen riktig. Strekk 
ut snorer. det enkleste er å ta
utgangspunkt ved en rett vegg
eller kant. Bruk vinkel. Et tips 
for å finne 90 graders vinkel 
ser du øverst i bildet.

7. Kontroller underveis. Legg 
steinen/hellene i det mønsteret 
du har planlagt på forhånd og 
sjekk med en snor eller rett 
planke at steinkanten er rett. 
Skjevheter kan enkelt 
korrigeres med et brekkjern og 
en tung hammer

8. Fug med fugesand. Etter 
legging skal sanden kostes ned 
i fugene. Når overskuddet av 
fugesand er børstet bort, bør 
du komprimere belegget med 
en platevibrator.
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