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Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 
 
Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner 
gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara De Luxe husen och dessa är då märt med ”De 
Luxe” Till dessa instruktioner finns instruktionsvideo på www.inrha.se  
 
Verktyg 
 
 Följande verktyg behövs för att bygga Inrha Hobbyväxthus 
 
     

 Stjärnskruvmejsel Nr 10 fast nyckel 
 
 
 

 
Brytbladskniv Spade   
 
 
 
 
 
Vatten pass Avbitare 
 
 
 
 
 

Bra att ha 
Skruvdragare. Måttband 
 
OBS. En del skruvdragare är  
starka och kan med lätthet dra 
 sänder skruvar och muttrar. Så 
 viss försiktighet bär vidtagas. 
 
 

 
 
Ert Hobbyväxthus kommer i två till fyra låder beroende på storleken. Lägg ut lådorna 
i närheten där ni tänker bygga Inrha hobbyväxthuset. Öppna alla låder ta ut ur 
lådorna alla plast delar och lägg dessa till sidan. Packa upp alla skruvar och muttrar. 
 
Det enklaste sättet att montera upp växthuset är att börja med att montera 
tillsammans så många delar man kan innan man börjar att resa växthuset. De första 
delarna i instruktionen är att montera tillsammans alla delar. 
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� 
Packa upp alla delar märkta med Nr. 3 
Packa upp delarna 15R & 15L 
Packa upp 4 stycken del 12 (stålklammer) 
Montera del 3 med 15R (2st) med en skruv och mutter 
Montera del 3 med 15L (2 st) med en skruv och mutter 
OBS, se till att alla skruvar går ner i marken. 
Trä på en  nr 12 på varje del 3 
Lägg ut delarna på marken och kontrollera att det nu bildas en 
Fyrkant med delarna 15R & 15L stående rakt upp i hörnorna. 
Är det nu rätt monterat ska hålet i 15R & 15L vara tvärs 
 
� 
Packa upp del 14. 
Montera del 14 på del 3 med en skruv och mutter, när du 
är färdig har du två del 3 över. 
OBS, se till att alla skruvar går ner i marken. 
 
� 
Packa upp del 2 och 2A 
Montera dessa delar med varandra med en skruv och 
mutter 
OBS, se till att alla skruvar går ner i marken. 
 
Lägg nu undan dessa delar. 
 
� 
Packa upp del 6. 
Packa upp del 1A och 1B (finns två av varje) 
Packa upp del 4 
 
Montera del 12 på samma sida som del 6 ska monteras på. 
Montera del 6 till del 1A med en skruv och mutter, se till att muttern hamnar på 
insidan av växthuset. (två stycken) 
 
De Luxe 
På varje del 6 finns det en ögla och denna ska vara neråt, alltså så långt från del 1A 
som möjligt. 
 
Montera del 6 till del 1B med en skruv och mutter, se till att muttern hamnar på 
insidan av växthuset. (två stycken) 
 
Lägg dessa till sidan så länge. 
 
� 
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Packa upp del 1D 
Montera del 6 på del 1D med en skruv och mutter 
 
 
De Luxe 
På varje del 6 finns det en ögla och denna ska vara neråt, alltså så långt från del 1D 
som möjligt. 
 
 
Lägg undan dessa 
 
� 
Packa upp del 4 
Packa upp del 1C & 1E 
Montera två stycken del 4 på varje del 1C & 1E med en skruv och mutter. 
 
Lägg undan dessa 
 
� 
Packa upp del 8 & 8A, beroende på storleken på växthuset kan del 8A utgå. 
Montera dessa med varandra med skruv och mutter. 
 
Lägg undan dessa 
 
� 
Ta fram delarna som monterades i punkt 6 
Montera ett klammer (del 12) på varje del 4.  
 
OBS, när ni monterar delarna 1E tänk på att 
skruvarna bår in i växthuset. 
 
 
Nu är alla delarna till bågarna färdiga och vi kan nu 
börja skruva tillsammans alla bågarna. 
 
� 
Vi börjar med att montera gavlarna. Vi behöver 
1 st del 1A med del 6 
1 st del 1B med del 6 
1 st del 1E med två del 4 och med monterat del 8 & 
8A 
Lägg ut delarna på marken med de små rör bitarna 
uppåt. Montera del 1A med del 4 med en skruv och 
mutter. Montera del 1B med den andra del 4 med 
skruv och mutter. 
 
Montera del 8 & 8A med del 12. Del 8 ska monteras 
på sidan om del 12 med skruv och mutter, inte i 
mellan. 
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OBS, innan ni skruvar fast skruven i del 8 se till att båda del 12 sitter på samma höjd. 
Mät i nedankanten på del 6 att ni har rätt mått på utsidan 2, 3 eller 4 meter) justera 
del 12 så att måttet stämmer. Mät nu från skarven mellan del 1E och del 4 att måttet 
är det samma på båda sidor, komihåg måttet. Tex för 4 meters husen ska detta mått 
vara 77,5 cm. 
Spänn skruvarna i del 12. 
 
Gör samma för den andra gaveln men nu vet ni måttet på var del 12 ska sitta så nu 
är det inte nödvändigt att mätta att bredden på huset stämmer. 
 
Gör samma för delarna 1D med del 6 och del 1E med två styck del 4. 
 
Nu är alla delar för monterade och vi kan börja bygga upp växthuset. 
 
�� 
Lägg ut alla delarna till ramen (del 15R, 15L, 3, 2 och 2A) så de bildar en fyrkant på 
den plats ni tänkt ha växthuset. Börja från en hörna och skruva tillsammans alla delar 
med en skruv och mutter, se till att alla skruvar går ner i marken. 
 
När hela ramen är klar bär vi kontrollera att den nu faktiskt är en rektangel. Med ett 
rep (eller långt måttband) från ena hörnan till den andra (kryss) markera på snöret. 
Mätt nu från den andra hörnan är nu märket som ni gjorde samma betyder det att 
ramen ligger rätt, om inte justera ramen så att båda markeringarna kommer på rätt 
ställe. Det kan behövas mätta ett par gånger innan den ligger rätt. 
 
�� 
Packa upp del 7 (4 st) 
Packa upp del 33 
Hämta en av gavel bågen och montera denna med skruv och mutter. 
Montera del 7 i de två del 12, en på del 1A eller 1B och en på del 3, montera med en 
skruv och mutter i varje del 12, spänn inte. Med ett vattenpass se till att bågen står i 
lod justera del 12 så att den blir i lod och spänn skruvarna. Gör samma på andra 
sidan. 
 
Hämta nästa båge (obs, inte en gavel båge) montera denna in till gavelbågen som vi 
precis monterat, skruva fast denna. 
 
Börja nu från ena sida med att montera del 33 med en skruv och mutter i båda 
bågarna. Om ni behöver ta fram en stege och montera topp röret del 3 med en skruv 
och mutter i varje båge. Sist montera den sista del 33, det kan vara lite svårt att få in 
den men pressa bågarna isär så går det. 
 
Fortsätt nu på samma vis tills ni kommer till den anda gavelbågen. När gavel bågen 
är monterad och de två del 33 och toppen del 3 montera dit de två del 7 som ovan. 
 
�� 
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Packa upp del 5 
Packa upp del 9 
Packa upp del 10 
Packa upp del 11 
Packa upp del 13 
Montera del 12 på del 9, på den del 9 som har gångjärn montera i överkant och på 
den del 9 med låsningen i underkant, dessa klammer ska hålla del 11 så småningom. 
Montera del 9 med del 10 med klammer del 13, skruva tillsammans allt så det blir en 
dörr. Obs, Montera inte del 11 ännu!! 
 
Montera en del 5 med del 13 på växthuset, spänn inte. Gångjärnen på del 5 ska peka 
lite snett till höger när ni står framför växthuset. Mät er fram så att dörren kommer i 
centrum (om ni vill ha den i centrum) när ni bestämt var dörren ska vara spänn del 5, 
använd vattenpass så att den står i lod.  
 
Häng nu på dörren i den nyligen monterade del 5. Justera dörren så den hänger med 
lika mycket mellan rum både uppe och nere. Undvik att använda vattenpass, detta 
för att om marken inte är exakt rak får ni aldrig dörren att hänga rätt om ni justerar 
den med vattenpass (förutom den första del 5) Montera nu den andra del 5 men 
spänn inte. Se till att där är lika stort mellan rum både uppe och nere, spänn. Mellan 
rummet ska vara stort nog så hållarna för plasten kan få plats, behövs ca 2 cm. 
 
Se till att dörren hänger ”snyggt” med lika utrymme runt hela dörren och att den i sitt 
stängda läge ligger jämt på utsidan. Montera nu del 11 i del 12 och spänn. 
 
Nu är hela växthuset rest och beroende på vilket modell ni köpt så är resten av 
monteringen lite olika. 
 
För Budget växthusen gå vidare till plast. 
 
De Luxe växthusen fortsätter nedan 
 
Montering av ventilation (upprullning) 
 
� 
Packa upp del16 
Packa upp del 23 (vev) 
Montera hälften av del 16 tillsammans med varandra avsluta med att montera veven, 
gör samma för den andra halvan av del 16. 
 
� 
Ta fram vindnätet, vindnätet ska sitta på utsidan av del 6 men fästas på insidan av 
del 33. Börja från gaveln med ca 10 cm utanför gaveln. Fäst vindnätet med två plast 
klammer på del 33. Vid nästa stolpe (del 6) med en kniv skär ett litet jack precis i 
överkant så att vindnätet går runt stolpen, fäst igen vindnätet med två plastklammer. 
Fortsätt tills ni kommer till den andra gaveln. Vindnätet ska nu hänga på utsidan av 
stolparna (del 6) 
 
� 
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Hitta de små plastbitarna som ska vara under ventilationen. Fäst plasten med två 
klammer på varje gavel så att den hänger på samma vis som vindnätet men lite 
längre ner än vad vindnätet är. Titta på videon hur vi hänger plasten! 
 
� 
Packa upp del 17 
Packa upp del 21 & 22 
Lägg ut del 17 längs sidan av växthuset. 
 
Börja från en gavel genom att montera del 22 i del 17 och fäst med en skruv. Fäst del 
22 med de långa skruvarna som finns i en påse genom att trycka skruvarna igenom 
plasten och vindnätet, spänn inte. Del 17 ska monteras utanpå plasten och vindnätet, 
alltså på utsidan av växthuset. Fortsätt till nästa 
stolpe. Montera del 21 i del 17 med en skruv och 
mutter, spänn inte. Montera den långa skruven i det 
för borrade hålet. Fortsätt med nästa del 17 osv. 
 
När alla del 17 är monterade spännfast allt. 
 
� 
Nu ska ni ha del 17 på utsidan. Från insidan av 
växthuset fäst plasten och vindnätet i del 17 med 
plast klammer. Klammarna ska Monteras på del 17 
från insidan. 
 
� 
 Innan vi viker ner plasten är det lämpligt att gräva 
längs sidan på växthuset så att plasten kan grävas 
ner direkt. Gräv ett dike ca 30 cm ner. Lägg ner 
plasten (ta loss de klammer som vi hållet plasten med 
i gavel stolparna) i diket och fyll på med lite jord. Dra 
och sträck plasten, plasten ska dras något utåt. Vik över resten av plasten och fyll på 
med jord. Se mer om att gräva ner plasten i senare punkter. 
 
 
Vi lämnar ventilationen nu för att gå vidare med att lägga på plasten. 
 
 
Klä växthuset med plast 
 
En förutsättning för att lyckas med plasten är att det inte blåser för mycket så välj en 
lugn dag/kväll för att göra detta. 
 
� 
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Börja med att ta fram de två plasterna för gavlarna, båda är lika. Om det finns en dörr 
i gaveln ta bort denna. 
Nu är det bra att ha några kompisar för lättast är det med 3 personer. En person på 
stege i mitten och en på vardera sida. Lägg plasten på innanför stegen, personen på 
stegen tar i mitten och de andra på sidorna. Lyft upp plasten till toppen och justera 
med hjälp av de två på sidorna att plasten hänger i centrum med lika mycket på båda 
sidorna. 
 
Börja med att fösta två klammer 30 cm ner från toppen. Fäst sedanplasten på ena 
sidan. Gå sedan till anda sidan och sträck plasten och fäst den. Sätt ytterligare ett 
klammer på del 4, nedan för det första klammer vi satte. Fäst plasten med fler 
klammer ner till marken ca 3 på varje sida.. OBS, vi behöver inte mer än 4 klammer 
på den delen av gaveln som tak plasten ska ligga. 
 
Om det finns en dörr på gaveln. Börja med att skära plasten i mitten av dörren ca 30 
cm ner från toppen av dörren. Från ena hörnan av dörren skär snett ner till där ni 
skar innan. Gör samma från andra hörnet. Vik nu plasten runt del 5 och fäst med 3 
klammer. Gör samma för den andra del 5. Runt gångjärn och låsning skär vi plasten. 
Sist fäst med två klammer på ovansidan av dörr öppningen och skär rent plasten runt 
om. 
 
Gör samma för den andra gaveln. 
 
� 
Tak plasten. Rulla ut plasten på en av sidorna, se till att de två ändorna av plasten 
ligger upp. Med ändorna menas att plasten är viken ett antal gånger och på en av 
sidorna på rullen ligger två ändor där plasten inte är viken. 
 
Beroende på storlek på er växthus och hur mycket vind det är finns det olika teknik 
för att få på plasten, men många kompisar är bra just nu. På videon visar vi hur man 
kan göra när man bara är två och det blåser lite.  
 
OBS texten som finns på plasten ska kunna läsas från insidan av växthuset. Gäller 
endast taken. 
 
Metod ett. 

1. När ni har rullat ut plasten märk med en tusch penna var centrum är på 
plasten. 

2. Ta ena änden av plasten utan att vika ut plasten och gå upp på stegen. 
Eftersom vi nu vet var mitten av plasten är (den märkning vi gjorde) ser vi till 
att plasten ligger i centrum och fäster med tv klammer på varje sida av toppen. 

3. Ta stegen och gå till den andra gaveln. 
4. Fäst ett rep i plasten och gå upp på stegen med repet i handen och dra 

försiktigt med plasten upp i toppen. Den andra personen ser till att plasten inte 
fastnar i något. OBS, dra försiktigt. 

5. Sträck plasten så den ligger ”snyggt” fäst plasten med två klammer på varje 
sida av toppen. Gå eventuellt tillbaka till den andra gaveln och justera 
klammarna om det behövs. 

6. Med en person i varje gavel vik ut plasten och fäst plasten genom att sträcka 
och sätta dit klammer. 
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Om det är ett Budget växthus sätt klammer hela vägen ner till marken med ca 40 
cm mellan rum 
 
De Luxe 
Fäst plasten endast ner till del 33 

 
Metod två 

1. Rulla ut plasten på sidan om växthuset, med ed två öppna ändorna upp. 
2. Fäst ett snöre i ena endan, den som ligger närmst växthuset 
3. Fäst ett snöre i den andra änden vid den andra gaveln. 
4. Med en person på en stege på varje gavel  dra försiktigt upp plasten så att de 

snöre ni tidigare fäste kommer ner på marken på den andra sidan. 
5. Se till att texten på plasten går att läsa från insidan av växthuset. 
6. Fäst ner plasten på ett liknande vis som i metod ett. 

 
 
 
För Budget växthusen gå vidare till ”Gräva ner plasten” 
 
De Luxe, läs vidare. 
 
 
 Göra färdigt ventilationen. 
 
� 
Fest plasten i den speciella listen genom att använda fjädern (Zick Zack fjäder, blå) 
Starta från gaveln sträck plasten och fäst fjädern fortsätt tills den andra gaveln och 
klipp av överskottet. 
 
Gör samma på andra sidan. 
 
OBS. Sträck inte plasten för hårt 
 
 
� 
Ta fram snöret som fans med i paketen. 
Börja med att trä snöret igenom den övre öglan och fortsätt till den nedre öglan på 
nästa stolpe. Därefter till en övre öglan osv tills ni kommer till den andra gaveln. Fäst 
snöret med en knop. Gå tillbaka till den andra gaveln och skär av snöret och fäst det. 
OBS.Snöret ska inte sträckas för hårt. 
Gör samma igen fast börja från den nedre öglan i gaveln. 
 
Gör samma på den andra sidan. 
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OBS se till att plasten nu ligger innanför snöret. Skär plasten vid de övre öglorna 
försiktigt  
 
� 
Ta fram den hopmonterade del 6 med sin vev. 
Trä röret innan för snörena men utanför plasten. När röret är på plast tryck ner det så 
det ligger ca 5 cm under del 17. Sen nu till att plasten går runt röret genom att lyfta 
upp plasten och skaka så plasten lägger sig rakt. 
 
Montera på plast klammer på del 16 ca 2 klammer per 1,25 meter 
 
Försiktigt skär plasten ca 5 cm ifrån del 16. 
 
Nu kan ni prova upprullningen. När man rullar 
upp ska rullen rullas på utsidan av plasten. 
 
Gör samma på andra sidan. 
 
 
Gräva ner plasten 
 
För att förankra växthuset ska plasten grävas ner 
30 cm runt om växthuset. 
 
� 
Gräv ett dike på 30 cm runt hela växthuset och en 
spades bredd. Gräv det ca 10 cm från stolparna 
 
� 
 
Lägg ner plasten i diket och fyll på med lite jord 
 
 
 
 
 
 
� 
Dra, sträck och skaka plasten så den sträcks. Dra plasten något ut från stolparna. 
Fyll på med mer jord 
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� 
Vik över plasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 
Fyll nu på med jord så det ligger jord cm 10 cm över mark nivå. Trampa ner jorden 
runt om växthuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grattis Ni har precis byggt färdigt ert Inrha Växthus. 
 
 
Att tänka på med plast växthus. 
 
Plast växthus har många fördelar mot glas växthus, prisbilden framförallt men också 
odlingsmesigt kan plast växthus vara betydligt bättre än glas. Ett par saker som kan 
skada plasten är, 

- spetsiga föremål 
o Se till att alltid reparera plasten om där blir hål i den. På vår hemsidan 

www.inrha.se finns specialtejp att köpa 
för att reparera plasten. Har ni stora 
skador år det tid att byta plasten. Plast 
finns att köpa på vår hemsida. 

- Kemikalier 
o Vissa kemikalier kan påverka plastens 

livslängd, undvika att spruta på plasten. 
- Vind 
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o Alla växthus påverkas mer eller mindre av starka vindar. Beroende på 
var ert växthus står kan man behöva vi ta olika åtgärder. 

§ Förankra växthuset med vajrar ner i marken 
§ Ta bort dörrar om man har en dörr i varje gavel 
§ De Luxe växthus, ta bort dörren och rulla upp sidorna och för 

ankra vevarna med ståltråd 
§ Ta bort plasten på taket. 

Som gyllene regel ska man se till att vinden kan blåsa genom växthuset 
Om man tex har ett Budget växthus med en dörr och tar bort denna dör 
kommer vinden att blåsa in i växthuset men vinden kommer inte ut. Detta 
kommer att medföra att växthuset kan få skador, så se till att vinden kan 
blåsa fritt igenom växthuset eller förankra det. 

  
 
 
Budget Växthuset 
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De Luxe växthuset 

 
 
Gavlar 
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Ventilation (endast De Luxe)  
 


