
 

Tillykke med din nye rustikke stenmur fra Gastro & Garden. 

For at du som kunde får det bedst mulige resultat, medfølger denne manual til opsætning af stenmuren. 

Manualen dækker både over udvendige og indvendige mure.  

Opstart 

Det er vigtigt at komme godt fra start med sit nye projekt. Derfor er der nogle ting vi anbefaler du fokuserer 

på inden du går i gang med projektet.  

Rengøring 

Muren skal være ren, så man ikke risikerer manglende hæftning. Arbejder man på en udvendig mur 

anbefaler vi grundig affejning eller nedspuling med en højtryksrenser.  

Arbejder man på en indvendig mur gælder det samme. Man skal dog være opmærksom på at hvis der har 

været tapet på væggen, skal dette helt af.   

Sortering 

For at få et godt flow i arbejdet når man sætter stenene op, anbefaler vi at man har grovsorteret stenene i 

størrelser. Det er et naturprodukt, så ikke alle vil være lige tykke, lige brede eller lige lange. Du får derfor en 

mere flydende arbejdsproces og et flottere resultat, hvis du har nogle forskellige sten at vælge imellem.  

Opsætning 

Spartling 

Alle vores sten kan opsættes med almindelig fliseklæb. Vi anbefaler at du bruger en tandspartel med 

tænder på 0,5 cm. til at påføre fliseklæben på væggen.  

Inden du begynder at spartle klæb på væggen, så anbefaler vi at du fugter væggen lidt, for at sikre det 

binder. Dette kan gøres med en forstøver eller en kost.  

Opsætning af brudte sten  

Ved almindelige brudte sten. Det vil sige sten der ikke er firkantede. Anbefaler vi at man laver ca. 0,5 m2 ad 

gangen. Man lægger altså et puslespil ud på gulvet eller jorden foran væggen, som man synes det skal se 

ud. Man spartler så væggen i det areal man har lagt ud til og opsætter stenene.  

 

Opsætning af firkantede sten. Fx Gnejs golden facadesten 

Der opsættes en række ad gangen. Her vælger man typisk en række i den bredde som dine bredeste sten. 

Ved første række bliver der formentlig ingen fuge da denne vil starte ved gulv eller jord højde. 

I de resterende rækker skal man dog huske at tage højde for en evt. fuge. Hvorvidt man ønsker en bred 

eller en smal fuge er helt op til en selv.  

Når du har rækkens højde, afmærker du denne på væggen hele vejen hen, så du har en overkant at følge.  



 

Du lægger nu stenene ud på en række på gulvet eller jorden foran væggen. Her skal du gerne have 

sammensat et puslespil af de forskellige størrelser du har, som kan give en række i den ønskede bredde. 

Sørg for at blande stenene godt, så du får det mest naturlige resultat.  

Efterfugning 

Man kan vælge at efterfuge sine sten. Dette er ikke et krav og afhænger meget af smag og hvor meget 

fliseklæb der er trukket ud mellem stenene under opsætning.  

Rengøring 

Der findes mange forskellige rengøringsmidler til at komme af med der man kalder fugeslør. Vi anbefaler at 

du anvender det de har i dit nærmeste byggemarked.  

OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og 

emaljer tåler ikke syre. 

 

Du er nu færdig og er klar til at nyde din nye stenvæg! 

Hvis du skulle have lyst til at være med i vores årlige fotokonkurrence så indsend 

billeder af dit projekt til mail: Foto@gastrogarden.dk  

Du er også meget velkommen til at dele dine billeder på Instagram eller Facebook og 

tagge os, så andre også kan blive inspireret til at få en flot ny terrasse eller indkørsel.  

Ved indsendelse af billeder, giver du tilladelse til at Gastro & Garden og samarbejdspartnere må 

benytte dem som markedsføring.  
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