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Før du starter på monteringen, sorter de leverede bambus i 4 bunker 

5 stk ø5-7cm a 3 mtr (tag) 

4 stk ø8-10cm 3 mtr (sider) 

4 stk ø8-10cm 3 mtr (stolper til jord) 

4 stk ø8-10cm 4 mtr (sider) 

26 bolte/møtrikker - 10 til tag (M180) og 16 til sider, samt 10 + 12mm bor 

 

Trin 1 

Området hvor bambus pavillonen skal opstilles skal være fladt og der skal være plads til 
en 3x4 mtr rektangel.  

Find ud af, hvor hjørnerne skal være og mål 3 og 4 meters afstand mellem hver stolpe. 

Husk at de 3 og 4 mtr er målt som ydermål på bambussen.  

Pavillonen kan også laves med mindre afstand men endelig ikke med mere afstand, så 
passer toppen ikke.  

 

Da stokkene ikke har samme diameter fra top til bund, så placer den tykkeste del ned mod 
jorden.  
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Der er flere måder at sætte bambus stokke i jorden. Det vigtigste er at bambus ikke tåler 
berøring med jord eller stående vand, så rådner de.  

Man kan enten støbe bambussen i jorden, man kan også smøre stokkene med tagpap 
tjære (som nogle også gør med træ stolper inden de sættes i jorden).  

Hvis man ikke støber kan man pakke bambussen med granitskærver, og banke godt om 
stolpen så den står fast. Det giver dræn ifm. regn. 

 

Trin 2 

Placer de 4 mtr lange bambus stokke under stolpen, som står i jorden.  

Mål 12 cm ned fra toppen og bor et 12mm hul gennem stokken og stolpen. Monter de 
vedlagte bolte i hullet.  

Der skal være afstand mellem de 2 tværliggende bambus, ca.12cm, så 3 mtr bambus 
visuelt kan gå mellem de 2 4 mtrs.  

Gentages nu i modsatte side. Skru ikke møtrikken for stramt så bambussen flækker 
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Trin 3 

Med de 2 lange sider monteret, kan man nu fastgøre de 3 mtr. bambus. 1 over og 1 
imellem de 4 mtrs.  

Monteres på samme måde som I trin 2. 

 

 

Pavillonen er nu i stand til at stå af sig selv.  
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Trin 4 

Placer de 3 mtr lange 5-7 cm bambus stokke på toppen af bambus pavillonen og fastgør 
dem med de vedlagte M180mm bolte.  

Afstanden mellem stokkene er ca. 60cm center til center, men tilpas det ift. den afstand i 
har valgt at bruge.  

Start med den I midten og afmærk hvor der skal bores, og afmærk derefter de andre 4 
huller, inden der bores.  

 

 

Trin 5 

Så er bambus pavillonen færdig.  
Man kan afkorte boltene, hvis de virker for lange. Herefter kan man lægge tag på 
pavillonen, hvis man vil.  
Enten et fast tag, der giver læ for regn og dug, eller et mere åbent tag, evt. i bambus. 
Pavillonen kan pyntes med gardiner og lyskæder.  

 

God fornøjelse.  

 


