DIY – Bygg isbana med murblock
för hockey och skridskoåkning

En egen isbana utanför dörren är vinterns bästa lekplats för både barn och vuxna när kylan slår till. Isbanan är enkel
att skapa med Finjas murblock och en presenning. Använd den egna trädgården eller gå samman med grannar och bygg
på gemensam mark. När isen väl smälter går det lätt att rulla ihop presenningen och bära bort blocken.

Det här behöver du

Vad inspirerar dig?

Isbana med yttermått 18 x 8,2 m:
Måla linjer på presenningen och komplettera
•
•

Finjas Murblock Fördel 190 mm,

med ishockeymål. Bygg bänkar av överblivna

86 st

block och stadiga bräder och starta en upp-

Presenning 10 x 20 m, välj vit

skattad turnering. Med belysning blir det fler

presenning för en ljusare is

timmar på isen. Finns det inga gatlyktor intill

•

Träkäppar, c:a 25x48 mm, 4 st

kan ljus ordnas med hjälp av byggbelysning.

•

Murarsnöre, 60 m
Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se,

Verktyg

för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Hammare, måttband, handskar,
såg, laservattenpass eller annat
avvägningsinstrument.

Tips!

Bygget är flexibelt och du kan till exempel välja mellan en mindre isbana i trädgården eller en riktigt stor i parken.
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Gör så här:
Välj en så plan yta som möjligt,
annars kan lutningen bli för stor
och vattnet samlas i ena änden.

1. Sätt ut käppar i hörnen
Spetsa träkäpparna med en såg.
Mät ut isbanans totala yttermått
18 x 8,2 m. Slå ner käpparna med
hammare där du vill ha hörnen.
Korsmät diagonalt. Spänn upp
murarsnöre i höjd med den färdiga
sargens överkant. Kontrollera
med laservattenpass så att sargen
kommer i våg.

2. Placera blocken
Lägg Murblock Fördel utmed
snöret. Lägg blocken med cirka
1 cm mellanrum för att underlätta
arbetet med presenningen. Justera
vid behov höjden med lite grus
under blocken.

3. Lägg presenningen
Bred ut presenningen över hela
ytan och släta ut. Lägg den
därefter mot och över blocken.
Vik ner presenningen på utsidan, lyft försiktigt på blocken
och vik duken under blocken.

4. Häll på vatten
Spola i cirka 3 cm vatten och
låt frysa. Fyll därefter på med
ytterligare 3 cm vatten. Presenningen håller kvar vattnet
under perioder av töväder.
Se även vår film på finja.se
under Inspiration.
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Kom ihåg... Lek på en trygg och säker is. Sätt upp regler för isbanan. Det viktigaste är att alla bär hjälm.

Det är enkelt att bygga den hemma i trädgården. Om den byggs på annan plats så krävs markägarens tillstånd och på allmän
mark även polistillstånd. När isen smälter ska vattennivån av säkerhetsskäl inte vara för hög så töm gärna ut vattnet snarast.
Lyft bort några block när det är dags för vattnet att rinna ut.

Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan utföras.
Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och
kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid finja.se.

jan 2019 · 5138 sv

Tänk på att...

