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S� h�r enkelt bygger du med
R�ttviksKnutar ochVP-r˛r!

�ver jordgubbslandet som �r ca 2,5x4 meter, byggde vi b�gar
som �r en meter h˛ga och en meter mellan b�garna.Vi
anv�nde tv� 3-v�gs knutar och tre 4-v�gs knutar.

Skydda sk˛rden med b�gar f˛r ¢berduk eller b�rn�t. Bygg
skydd ˛ver jordgubbsland, frukttr�d och b�rbuskar.
Tillf�lligt skydd f˛r virke, redskap och b�tar �r andra
anv�ndningsomr�den. Flera tips och ide¤ er f�r du p� v�r
hemsida www.rattviksknuten-massan.com

Med en 8-v�gs knut
ochVP-r˛r har vi byggt
en b�ge f˛r b�rn�t som
skydd �t det lilla frukttr�det.
B�gen hindrar n�tet fr�n att
fastna i blad och grenar.

S�tter man b�garna p� en tr�ram och f�ster b�rn�tet eller
¢berduken p� ramen �r det l�tt att vicka upp st�llningen f˛r
att sk˛rda. H�r har vi anv�nt 8-v�gs knutar som g˛r det
m˛jligt att diagonalstaga. H˛ga och l�nga konstruktioner
blir d� betydligt stadigare.

Borra ett hål i fästklämman och
skruva fast i
pallkragen.
Det går då
lätt att lyfta
ställningen.

D� man odlar i
pallkragar anv�nds vinkelknutar och 3-v�gs knutar s� som
visas p� skissen. Fiberduken eller b�rn�tet h�lls p� plats
med f�stkl�mmor. Ca 4st/b�ge.
F�stkl�mmorna kan anv�ndas p� alla konstruktioner f˛r
att f�sta ¢berduk och n�t.
KLIPP H�R
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FRANKERAS EJ
R�ttviksKnuten
betalar portot

H�r har vi byggt f˛r tomatodling. B�garna har vi f�st p� en
tr�ram f˛r att g˛ra en konstruktion som �r l�tt att £ytta.
Fiberduk eller plast sp�nns ˛ver b�garna och h�ftas i ramen.
Vi har anv�nt �tta 3-v�gs knutar och fyra 4-v�gs knutar.

Med 4 st vinkelknutar upptill och 4 st 3-vägsknutar på mitten,
4 st 3-vägsknutar nertill har vi byggt en ställning för t.e.x ärtor.
Fäst snören mellan rören, som växterna kan klättra på.

SVARSPOST
780 476 000
795 20 R�TTVIK

