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ISTUTUSLAATIKKO
Tuoreiden mausteiden, yrttien ja marjojen viljelyä varten
Menekki
42 kpl Labyrint Maxi antik
1 kpl kuitukangas 1,2 m x 25,0 m
1 kpl betoniliima PL800
1 kpl kantavan kerroksen kalliomurske 800 kg säkki
1 kpl kivituhka 800 kg säkki
Työkalut
Lapio
Käsijuntta tai tärytin
Kisko tai lauta
Vatupassi
Kumileka tai käsileka tai lauta
Tee seuraavasti
Vaihe 1) Mittaa alue, n. 1800 x 1015 mm ja kaiva
maata pois n. 200 mm. Huomioi laskuissa, että
puolet ensimmäisen kerroksen Labyrint Maxi antik
-kivestä on maan alla.
Vaihe 2) Aseta suodatinkangas maahan kaivetun kuopan pohjalle ja taivuta osa kankaasta ylös reunalle.
Suodatinkangas estää pohjakerroksen ja kantavan
kerroksen maa-ainesten sekoittumisen.
Vaihe 3) Täytä kantavan kerroksen kalliomurskeella, n. 100 mm paksu kerros ja tiivistä hyvin vaikka
käsijuntalla. Kastele mielellään pintaa hieman, koska
pinta on tällöin helpompi saada kovaksi ja siksi on
helpompi välttää painumista. Levitä sen jälkeen
20–30 mm paksu kerros kivituhkaa, jonka tiivistät hyvin, ja senkin käsijuntalla. Jotta saat tasaisen
lopputuloksen, sinun tulee käyttää kiskoa tai lautaa
ylimääräisen kivituhkan poistamiseksi ja pinnan
tasoittamiseksi.
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Vaihe 4) Lado ensimmäinen kerros Labyrint Maxi
antik -kivillä. Varmista, että puolet ensimmäisen
kerroksen kivestä on maan alla. Käytä vatupassia ja
kumilekaa, jotta saat tasaisen ja suoran istutuslaatikon. Jatka latomalla toinen kerros Labyrint Maxi
antik -kiviä ja varmista, että kivet asetetaan limittäin
vasten alempaa kerrosta ylhäällä olevassa kuvassa
esitetyllä tavalla. Seuraavaksi toisen kerroksen kivet
liimataan. Tarkista toisinaan vatupassilla, että kivet
ovat vaakasuorassa.
Vaihe 5) Jatka latomalla kolmas kerros Labyrint
Maxi antik -kiviä. Aseta myös nämä kivet limittäin
vasten aiempaa kerrosta ja liimaa myös nämä kivet.
Kun olet saanut kolmannen kerroksen valmiiksi,
verhoa istutuslaatikko sisäpuolelta eli pohjasta ja
sisäseinistä kuitukankaalla, mikä estää istutusmaata
tunkeutumasta ulos kivien välistä. Jos haluat suuremman tai korkeamman istutuslaatikon kuin kolme
kerrosta, voit lisätä aineen menekkiä. Olemme laskeneet 14 kpl Labyrint Maxi antik -kiviä yhtä kerrosta
kohti.
Vaihe 6) Seuraavaksi voit täyttää istutuslaatikon
istutusmaalla, koristekivillä ja haluamallasi sisällöllä,
kuten hyvännäköisillä kasveilla, tuoreilla yrteillä tai
hyvillä marjoilla.
Onnea matkaan!

Bendersin tee-se-itse on vain esimerkki hankkeesta, joka on mahdollista rakentaa
Bendersin tuotteilla. Ohjeita pidetään suuntaa-antavina omalla vastuulla. Turvallisuusnäkökohdista Benders ei ota vastuuta valmiista lopputuloksesta.
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