
Användningsinstruktioner Nature’s Wormery™ 360 – Svenska 
Detta dokument refererar till originalinstruktionen som medföljer produkten med hänvisning till 

respektive sida och relevanta bilder. 

Monteringsanvisning Nature’s Wormery™ 360 (ref. Sid 3) 

1. Ställ maskstegen på insidan av grundmodulen. Maskstegen är till för att hjälpa maskar som 

fallit ner i uppsamlingsbrickan att klättra upp till kompostbrickan. 

OBS! Locket med Quick-Tips sitter i transporten inuti grundmodulen. Avlägsna locket innan 

maskstegen sätts på plats. 

2. Placera en stapelbar kompostbricka på grundmodulen enligt bilden och låt de andra 

kompostbrickorna tillsvidare ligga oanvända. 

3. Lägg på Quick-Tips-locket ovanpå kompostbrickan. När väl komposteringen kommer igång 

lägger man successivt på ytterligare kompostbrickor en efter en. 

Notera! Efter ihopmonteringen häll lite vatten i botten av uppsamlingsbrickan. Om vatten läcker runt 

kranen, kontrollera plastskruven och tillse att den är ordentligt åtskruvad. Avlägsna eventuellt vatten 

från uppsamlingsbrickan innan du påbörjar komposteringen. 

Starttips (ref sid 4) 

När ihopsättningen av din maskkompost enligt monteringsanvisningarna är färdig är det dags att 

förbereda med strö inför maskarnas ankomst. Följande instruktioner (1-5) gäller endast vid uppstart 

av den första kompostbrickan. 

1. Ställ en tom kompostbricka på uppsamlingsbrickan. Lägg ett lager med 3-4 torra sidor från en 

dagstidning i botten.  

2. För att ge maskarna strö som de ska börja vistas i, blöt upp ett halvt block av kokosfiber i en 

behållare med 3 liter vatten och låt ligga tills den bryts sänder och blir ordentligt fuktig. Vrid 

försiktig ut överskottssvatten och blanda den lösa fibern med en kopp aktiv kompost (kraftig 

jord, krossade äggskal och/eller sand) Du kan även använda material från din 

trädgårdskompost eller ta nedfallna löv från buskar eller träd. Blanda upp med rivet papper 

och 0,25L pimpsten om tillgängligt) 

3. Fördela blandningen på arken från tidningspappret i kompostbrickan. 

 

Det är viktigt att alla förberedelser är klara innan maskarna kommer. 

4. Lägg två nävar matrester i ena hörnet av kompostbrickan över ströblandningen. Täck 

resterna och fyll brickan med 5-8 cm torrt rivet tidningspapper. Därefter täcker man över 

alltsammans med 3-4 ark fuktigt tidningspapper. Lägg på locket. Din maskkompost är nu klar 

för maskarnas ankomst! 

5. När du ska lägga ner maskarna. Lyft locket och lagret med de fuktade tidningspappren och 

lägg försiktigt ner dem tillsammans med det strö de legat i på kompostbrickan.  

Maskarna kan bli stressade under transporten och det kan ta en vecka eller så innan de 

vänjer sig med sin nya miljö. Låt det gärna lysa lite mot kompostbehållaren nattetid för att 

uppmuntra dem att gräva ner sig ordentligt i sitt nya hem. Ett vanligt misstag är att ge 



maskarna för mycket mat i början, men var tålmodig och vänta till du börjar se att de 

arbetar. Lägg över det fuktiga tidningspappret och lägg därefter på locket. 

Hantering av maskkomposten (ref sid 5) 

Efter tre dagar är det dags att kika in på maskarna. Lyft locket och det fuktiga lagret med papper för 

att se ifall maskarna börjat aktivera sig och ta hand om avfallet. Om de kryper omkring i och runt 

avfallet går det bra att lägga till ytterligare en näve avfall. Täck den nya givan med det fuktiga pappret 

igen. 

Det tar 1-2 månader att fylla kompostbrickan till ca 9-10 cm djup. Så snart den första brickan är full är 

det dags att lägga på en ny bricka. 

När du lägger på din andra bricka kallas vi den nu den aktiva brickan och brickan i botten kallas 

nedbrytningsbrickan.  

Ställ på nya brickor en i taget vartefter du fyller dem. De olika nivåerna av brickor kommer då att 

befinna sig i olika stadier av nedbrytning och den översta är den aktiva brickan. Lägg alltid på nytt 

kompostmaterial i den aktiva brickan och töm dem nerifrån där den understa brickan alltid innehåller 

det material som är mest nedbrutet. 

Det går att fylla på med upp till 7 brickor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om material om Nature’s Wormery™ 360 från Wexthuset – www.wexthuset.com 


