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Almennar upplýsingar 

Ágæti viðskiptavinur 

Það gleður okkur mjög að þú hafir fjárfest í barnahúsi hjá okkur! 
 
Vinsamlegast lesið samsetningarleiðbeiningarnar vandlega áður en byrjað er á 
samsetningu! Þú munt með því koma í veg fyrir óþarfa vandamál og spara tíma. 
 
Vinsamleg tilmæli: 

 Geymið pakkninguna fyrir samsetningu á þurrum stað, passa skal að hafa alla parta 
aðskilda frá jörðu, halda frá miklum raka og sólarljósi. Ekki skal geyma pakkninguna í 
upphituðu rými. 

 Þegar staðsetning er valin fyrir húsið skal ganga úr skugga um að staðsetningin sé 
hagstæð m.t.t. veðurskilyrða (forðast svæði þar sem mikill snjór safnast eða þar sem 
er vindasamt).  Nauðsynlegt er að festa húsið niður skv. meðfylgjandi leiðbeiningum 
til að tryggja stöðugleika þess. 

 

Ábyrgð 

Húsið þitt er búið til úr hágæða efni og afhent í mjög náttúrulegu (óunnu) ástandi. Ef, þrátt 
fyrir mjög gott gæðaeftirlit, þú hefur einhverjar kvartanir, vinsamlegast hafið samband við 
söluaðila.  
 
ATHUGIÐ: Vinsamlegast haldið upp á pappírana sem fylgja húsinu! Þar er að finna 
framleiðslunúmer hússins. Nauðsynlegt er að halda því til haga ef upp kunna að koma 
vandamál! 
 
Ábyrgð nær ekki yfir: 
 

 Misfellur eða annað sem stafar af náttúrulega orsökum. 

 Viður sem hefur verið borið á (með viðarvarnarefni) 

 Viður með kvisti sem ógna ekki burði hússins. 

 Litabrigðamunur sem stafar af náttúrulegum orsökum og hefur ekki áhrif á líftima 
viðarins. 

 Viður sem er með sprungur (vegna þurrks) sem fara ekki í gegnum viðinn og stafa 
ekki burði hússins í hættu. 

 Undinn viður sem getur verið settur á sinn stað án vandræða. 

 Þak- og gólfborð sem kunna að hafa svæði sem ekki eru hefluð, litaafbrigði eða 
ójöfnur. 

 Kvartanir sem kunna að stafa af ófaglegri samsetningu hússins eða út af ójöfnum 
grunni. 

 Kvartanir sem stafa af breytingum sem þú kannt hafa gert á húsinu við uppsetningu 
sem ekki eru í leiðbeiningum, hvort sem það er á viðarborðum eða 
hurðum/gluggum; styrkingar settar á of fast, hurðarrammar skrúfaðir inn í vegborð 
o.s.frv. 

 
Ábyrgð nær yfir alla galla sem stafa af framleiðslugalla. Annað er ekki í ábyrgð! 
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Málningarvinna og viðhald 

Viður er náttúrulegt efni, vex og aðlagast eftir veðurfari. Litlar og stórar sprungur, litabrigða 
munur og breytingar, sem og breytingar á lagi viðarins eru ekki gallar, heldur afleiðingar þess 
að viður er lifandi efni sem getur tekið breytingum. 
 
Óunninn viður verður grár ef ekki er borið á hann og getur jafnvel myglað. TIl að vernda 
viðinn er nauðsynlegt að meðhöndla hann rétt með tilheyrandi viðarvarnarefnum. 
 
Við mælum með að borðið sé á gólfborð fyrir samsetningu með litlausri grunnviðarvörn, 
sérstaklega vegna þess að ekki er hægt að bera á hluta borðana eftir samsetningu. Þetta 
mun hlífa viðnum. 
 
Við mælum einnig með að bera grunnviðarvörn á glugga og hurðir að innan sem utan. 
Annars geta gluggar og hurðir dregið í sig raka og undið upp á sig.  
 
Eftir að samsetningu hússins er lokið skal bera á restina af húsinu með gagnsærri 
grunnviðarvörn og síðan skal borið yfir allt með gagnsærri eða þekjandi viðarvörn með lit að 
eigin vali.  
 
Ávallt skal nota gæðaverkfæri við vinnuna, farið eftir tilmælum sem fylgja efnunum sem 
notuð eru. Aldrei skal bera á yfirborð í sterku sólarljósi eða í rigningu. Ráðfærið ykkur við 
málarameistara í sambandi við viðarvarnir sem henta óunnum mjúkum við og fylgið 
tilmælum.  
 
Ef framangreint er gert vel eykur það endingartíma hússins til muna. Við mælum með að þú 
skoðir vandlega ástand hússins á sex mánaða fresti. 
 
 

 

Undirbúningur fyrir samsetningu 

Verkfæri og undirbúningur 

Til að setja saman barnahúsið munt þú þurfa eftirfarandi verkfæri: 
 

 Hallamál 

 Dúkahníf 

 Tröppur 

 Skrúfjárn 

 Málband 
 

 Hamar 

 Handsög 

 Naglbít 

 Borvél 

ATHUGIÐ: Til að koma í veg fyrir að fá viðarflís mælum við með því að nota vinnuvettlinga á 
meðan á samsetningu stendur. 
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Undirbúningur: 
 
Raðið efninu miðað við hvar 
hver veggur á að vera og í þá 
röð sem sýnt er þ.e. 
framkvæmdaröð (sjá mynd). 
ATHUGIÐ: Aldrei skal leggja 
efnið ofan á gras- eða 
moldarundirlag því það getur 
verið erfitt eða jafnvel 
ómögulegt að þrífa bletti sem 
kunna að koma! 
 
 
 
 
 

Grunnur hússins 

Góður grunnur er nauðsynlegur til að tryggja líftíma og öryggi barnahússins. Grunnur skal 
vera með fullkomlega lárétta, hornrétta og sterka undirstöðugrind, það mun tryggja 
vandræðalausa uppsetningu hússins, stöðugleika og einnig að hurðirnar passi í hurðargötin. 
Með góðum grunni mun húsið þitt standa örugglega í mörg ár.  Sjá meðfylgjandi 
leiðbeiningar um undirstöður. 
  
Passa skal að efri hluti grindarinnar sé að minnsta kosti 5 cm frá jörðu. Um leið skal passa að 
það sé nóg pláss undir húsinu til að tryggja gott loftflæði. 
  
Undirstöður skulu gerðar samkvæmt meðfylgjandi teikningum. 
  
Nauðsynlegt getur verið að ráðfæra sig við húsasmíðameistara eða einhvern sem þekkir vel 
til undirstöðuvinnu. 
 
 
 

Samsetning barnahússins 

ATHUGIÐ: 

 Þú munt finna einn auka dregara í pakkningunni (lengsta gerð). 

 Þú munt finna eitt auka borð (lengsta þak eða gólfborðið). 

 Einnig er þar að finna 2-3 kubba til að nota til að nota við áslátt og hlífa viðnum (þeir 
eru um 20-30 cm langir). 

Öll ofantalin atriði eru ekki talin upp í partalista. 
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Grindin 

Grunngrind hússins þarf að vera fullkomlega lárétt og hornrétt til að samsetning geti gengið 
hnökralaust fyrir sig. 
 
ATHUGIÐ: Mismunandi hús geta verið með mismunandi undirstöðu staðsetningar – því er 
nauðsynlegt að skoða vel undirstöðuteikningarnar áður en byrjað er. 
 
Staðsetjið grindina á undirstöðurnar með jöfnum bilum í samræmi við teikningu. Gangið úr 
skugga um að allt sé lárétt og hornrétt áður en skrúfað er saman.  
 
RÁÐLEGGING: Til að verjast miklum vindi og jafnvel ofsaveðrum er mælt með að festa 
grindina vel við undirstöðurnar (til þess skal nota vinkla, anker og fleira skv. meðfylgjandi 
teikningu af undirstöðum). Þessi atriði fylgja ekki með og þarf að kaupa sérstaklega. 
 
Uppsetning grindar: 
 

 
 

Veggir 

Þegar veggir eru settir upp er nauðsynlegt að hafa í huga: 

 Veggborðin skulu ávallt snúa með tappann á borðunum upp! 

 Ef nauðsynlegt þykir að þá skal nota hamar og ásláttarkubba! Aldrei skal berja beint 
á tappann með hamri! 

 
Setjið upp veggina í samræmi við veggteikningar (sjá teikningar). 
 
Fyrst skal staðsetja hálfu veggborðin á fram og 
bakvegg á rétta staði og festa þá með skrúfum á 
grindina. Setjið síðan fyrstu borðin á hliðarnar. 
Gangið úr skugga um að þau standi út fyrir grindina, 
um 3-5 mm. Það verndar húsið gegn raka-
skemmdum, rigningarvatn getur lekið hindrunar-
laust niður til jarðar. 
 
ATHUGIÐ: Eftir að búið er að setja saman rammann 
þá skal mæla horn í horn (sjá mynd – lengdir A og B) 
og kanna hvort þær séu þær sömu. Mögulega þarf 
að endurgera rammann, ekki skal halda áfram fyrr 
en ramminn er fullkomlega hornéttur! 
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Haldið nú áfram að setja veggborðin ofan á rammann, passið að hvert borðin falli vel og 
örugglega saman. Ef þörf krefur skal nota hamar og ásláttarkubb. Á sama tíma skal passa að 
gleyma ekki ísetningu hurðar og glugga. Þú þarft að byrja á ísetningu hurðar eftir 5-6 lög af 
borðum. 
 

Hurð og gluggar 

Hurðarammi: 

 Ef hurðin er tvöföld þá kemur 
hurðaramminn í sér pakkningu, 
byrja verður á því að setja 
hann saman. 

 Til að gera þetta skal setja 
saman fjóra hluta rammans og 
skrúfa saman. 

 Efri bitinn er þykkari en sá 
neðri. Gangið úr skugga um að 
lóðréttu bitarnir snúi rétt, það 
er fundið með því að sjá hvar 
er búið að taka úr fyrir lömum, 
þarf að vera spegilmynd hvors 
annars. 

 Mælt er með að setja í 
hurðaflekana síðar.  

 Ef þetta er einföld hurð þá 
kemur hún samsett og tilbúin 
til ísetningar. 

 
Hurðarísetning: 
 
Rennið hurðarammanum niður þannig 
að veggborðin fari í raufarnar, ýta þarf 
með þónokkrum krafti þar til hún er 
komin alveg niður. Ef um tvöfalda hurð 
er að ræða skal setja hurðarflekana á 
lamirnar núna. Til að opna og loka 
hurðunum þarf að setja læsingar og 
húna sem fylgja með. 
 
Gluggaísetning: 
 
Haldið áfram að setja veggborð þar til komið er í gluggahæð. Veggjateikningarnar sýna 
hversu mörg veggborð skulu vera upp að neðri brún glugga. Setjið gluggann í með sama 
hætti og hurðin var sett í. Eins og með hurðina, skal þrýsta honum alveg niður. Gangið úr 
skugga um að glugginn snúi rétt. 
 
RÁÐLEGGING: Gangið úr skugga um að gluggar og hurðir opnist í réttar áttir. Hurðir opnast 
alltaf út. Gluggar geta opnast inn eða út, farið eftir handfanginu, það er alltaf að innan. 
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ATHUGIÐ: Það er ekki nauðsynlegt að festa gluggana eða hurðirnar við veggborðin! Ef þú 
kýst að gera þetta er hægt að setja nokkrar skrúfur á neðra lárétta borð rammans.  
 
Hægt er að gera lokastillingu á gluggum og hurðum eftir 2-3 vikur frá uppsetningu, þegar 
húsið hefur veðrast aðeins og jafnað sig. 
 

Stafnar – (þríhyrndur efsti hluti gaflveggja) 

Í flestum tilfellum koma stafnar hússins tilbúnir og samsettir (Athugið: Í örfáum tegundum 
getur verið að stafnarnir komi í nokkrum hlutum! Í þeim tilfellum þarf að skrúfa þá saman 
áður en haldið er áfram). Þegar búið er að setja síðustu veggborðin á sinn stað skal staðsetja 
stafnana ofan á framhlið og bakhlið hússins og festa með skrúfum. 
 
Stafnarnir eru með skörð fyrir sperrurnar. Sperrurnar eru einnig með skörð, gangið úr skugga 
um að allt sé fest vel. 
 
Nú skal setja sperrurnar á 
sína staði í skörðin á 
stöfnunum. 
 
Gangið úr skugga um að 
allt sé hornrétt og beint. 
Eftir að sperrurnar eru 
komnar á sinn stað skal 
skrúfa þær fastar við 
stafnana ofan frá.  
 
 
ATHUGIÐ: Ef veggborðin eru ekki sett nógu vel saman þannig að það sé engin rifa á milli 
þeirra getur verið að það komi skekkja á milli stafna, annar sé hærri en hinn. Ef þetta kemur 
upp skal reyna að koma veggborðunum saman og í versta falli þarf að hefla öðru megin til að 
fá fullkomlega láretta línu á milli stafnanna. 
 

Þakið 

Áður en þakborð eru sett á skal ganga úr skugga um að húsið sé algjörlega lárétt. Notið 
hallamál til að kanna alla veggi. 
 
ATHUGIÐ: Þegar unnið er við þakið skal nota tröppu eða stiga. Ekki stíga á þakið, það er gert 
til að þola jafnan þunga (snjó, vind o.s.frv.), ekki þunga á afmarkaðan stað! 
 
Nú skal hefja að setja þakborðin á, byrja skal frá hliðunum og vinna sig upp! Sláið borðunum 
létt saman og festið með nöglum í sperrurnar og efsta veggborð. 
 
ATHUGIÐ: Ekki slá þakborðunum of vel saman og þannig kemur þú í veg fyrir að viðurinn 
bólgni út vegna raka! Skiljið eftir um 1 mm bil milli borðana til að leyfa viðnum að aðlagast 
seinna meir. 
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 Þegar þakborð eru sett á sinn stað skal aðgæta að 
þau séu í jafnri línu. Hægt er að strenga spotta frá 
fremra horni að aftara til að ganga úr skugga um að 
hvert borð sé á réttum stað. 

 Þakborðin þurfa að vera slétt við stafnana bæði að 
aftan og framan. Ef svo er ekki þarf að aðlaga 
síðustu borðin með sög svo þau verði alveg jöfn við 
stafninn. 

 
Eftir að þakborðum hefur verið komið á réttan stað er 
komið að því að koma fyrir þakpappanum.  
 
Fyrst skal skrúfa á þakkantinn til að gera kantinn jafnan og 
fínan. Eftir að honum hefur verið komið vel fyrir er hægt að 
hefjast handa við að setja þakpappann á. 
 
Þakklæðning (ATH! Þakpappi í rúllum fylgir húsunum, ekki þakjárn!) 
 
Skerið þakpappann niður í hæfilega lengd breidd sem hentar stærð þaksins. Þá er hægt að 
byrja að setja þakpappann á, byrja á aftari veggnum niðri, vinna sig svo í átt að fremri brún, 
síðan byrja aftur á næstu röð á samahátt alveg þangað til er komið upp á topp. Passa skal að 
láta hann standa 2-4 cm út af stafninum. Festið þakpappann með nöglum með ca. 15 cm 
millibili. Nayðsynlegt er að efnið skarist um að minnsta kosti 10 cm á samskeytum. 
 
Eftir að þakpappinn er kominn á má gjarnan 
setja bárujárn á þakið sem neglist í 
þaksperrurnar og veggborðin.  Ath. bárujárnið 
fylgir ekki með húsunum.  Þegar búið er að 
koma fyrir endanlegu þakefni skal ganga frá 
þakkantinum samkvæmt mynd hér til hliðar. 
Það fer listi ofan á þakefnið við brúnina, framan 
á það kemur svo borð.  
 
 

Gólf 

Hægt er að setja gólfborðin á þegar húsið er fullbyggt, það kemur í veg fyrir óþarfa bletti. 
 
Leggið borðin niður á grindina og sláið þau létt saman og neglið svo tryggilega föst í 
dregarana. Ef þörf krefur skal aðlaga síðasta borðið miðað við afgangsbreidd. 
 
Að lokum þarf að setja gófllista til að loka samskeytum milli veggs og gólfs. Styttið gólflistana 
og aðlagið að þörfum. 
 
ATHUGIÐ: Gólfborðin geta bæði bólgnað eða dregist saman, fer eftir veðurlagi á hverjum 
stað. Ef borðin eru mjög þurr þegar veðurlag er mjög rakt draga þau auðveldlega í sig raka. Ef 
þetta á við skal varast að berja borðin ekki of vel saman til að koma í veg fyrir bólgnun 
viðarins. Skiljið þá 1-2 mm bil milli borðanna til að gefa pláss fyrir bólgnun. En ef veðurlag er 
heitt og þurt er í lagi að lemja borðin vel saman því borðin geta þá dregist saman og myndað 
rifur milli borðanna. 
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Styrkingarlistar (Ath. Fylgir ekki öllum tegundum húsa) 

Hægt er að kaupa sérstaka 
styrkingarpakka sem hannaðir 
hafa verið fyrir hverja húsgerð 
til að húsin standist það 
vindálag sem búast má við að 
þau verði fyrir. 
 
Þegar húsið hefur staðið í 
nokkurn tíma getur verið gott 
að yfirfara allt til að tryggja að 
allt sé í lagi. 
 

 

Almennar ráðleggingar 

Vandamál: Rifur milli veggborða 
Ástæða: Eitthvað hefur verið fest á húsið sem leyfir ekki viðnum að bólgna eða rýrna. 
Lausn:  Ef hurð/gluggar eru fest í veggborð með skrúfum/nöglum skal fjarlægja þá. 
  Ef styrkingarlisti er skrúfaður of vel á skal losa hann aðeins. 
   
Vandamál: Hurðir og gluggar festast. 
Ástæða: Grunnur hússins hefur aðlagast jörðunni og kann að hafa breyst. 
Lausn:  Kannið hvort húsið er lárétt. Réttið undirstöður og veggi. 
Ástæða: Hurðir eða gluggar hafa bólgnað vegna raka. 
Lausn:  Aðlagið lamir á hurðum og gluggum; ef þörf krefur, heflið glugga og hurðir. 
 


