
 

 

 

 

Græs 

Havefliserne kan lægges direkte på græs. Det er 
både en nem, hurtig og alsidig lægningsmetode. 
Ved at placere 20 mm flisen direkte på græsset 
sikrer du fleksibilitet og mobilitet. 

Denne metode er ideal til gangstier og 
flytbare/midlertidige terrasseområder. 

Grus 

Fliserne kan lægges på grus og skærver, hvilket 
sikrer en højere stabilitet, da underlaget er jævnt. 
Ved at anvende denne metode bevarer du 20 mm 
flisens fleksibilitet og mobilitet idet klæb ikke er 
involveret. 
Denne metode er særligt velegnet til gang- og 
stiarealer samt områder med koncentreret 
belastning. 

Sand 

20 mm haveflisen lægges typisk i sand. Sandet 
sikrer et stabilt, plant og drænende underlag, som 
samtidig bevarer flisens karakteristiske fleksibilitet. 
For en mere permanent løsning kan tomrummet 
imellem fliserne fyldes med en drænende 
polymersandspecifik fugemasse. 

Denne metode er velegnet til både gangstier og 
terrasser. 

Flisefødder 

Havefliserne kan lægges på justerbare flisefødder, 
hvilket tillader at rør og belysningssystemer 
gemmes. Flisefødderne placeres på det 
eksisterende underlag og flisen bevarer derfor sin 
fleksibilitet. 

Denne metode er ideal til tagterrasser, altaner og 
flytbare terrasseområder.  

Klæb 

Fliserne kan selvfølgelig også lægges på den 
traditionelle måde. Havefliserne klæbes på et støbt 
betonunderlag for en mere permanent løsning. 

Denne metode anbefales til områder der udsættes 
for høj belastning såsom indkørsler og garager. 
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Græs 

 

Græsinstallation er den letteste og hurtigste lægningsmetode. I modsætning til de andre måder at lægge 20 

mm haveflisen på, kræver denne metode ikke yderligere materialer. 

Indenfor lægning på græs findes der to metoder til at opnå et flot, fleksibelt og stabilt resultat. 

 

Metode 1 

 Den nemmeste måde at lægge 20 mm haveflisen på er ved at placere den direkte på græsset. For 

en stabil belægning kræver dette at græsset er relativt jævnt og at eventuelle småsten og grene er 

fjernet fra lægningsområdet.  Det er vigtigt at græsset er nyslået og jorden er fugtigt, da det øger 

flisens stabilitet. 

 

 Fliserne kan lægges helt tæt eller med mellemrum, det anbefales dog at placere havefliserne med 

minimum 2 cm frirum. Afstanden i mellem fliserne kan med fordel justeres ved hjælp af 

afstandsstykker i den ønskede størrelse. Mellemrummet tillader at græsset kan ses i mellem 

fliserne, hvilket gør fliserne til en naturlig forlængelse af haven.  

 

 

 Ved terrasselægning er det en god idé at banke en pind i hvert hjørne, så terrasseområdet er 

markeret. For et lige resultat trækkes der snore, som passer med kanterne og eventuelt den 

midterste fuge. Er snorene vinkelrette garanterer dette en lige terrasse. Vi anbefaler, at du trækker 

en ny snor for hver 3-4 række af fliser du lægger, det giver det bedste resultat. Husk at træde et 

skridt tilbage en gang i mellem og vurder dit arbejde. 
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 Fliser er tunge. For at du ikke beskadiger underlaget mens du arbejder kan du med fordel placere 

flisen på den foregående flises kant og vippe den på plads. Så undgår du at flisen graver sig ned i 

underlaget. 

 

 Når fliserne ligger i det ønskede mønster bankes de på plads med en hvid gummi/ PVC hammer. 

Ønsker du ikke at kunne se græsset i mellem fliserne kan rillerne fyldes med fugesand eller en 

drænende polymersandspecifik fugemasse. 

 

 

Metode 2 

 For øget stabilitet anbefales det at fjerne græsset helt inden at fliserne lægges. Dette gøres ved at 

fjerne græsset i en dybde på 5-6 cm. Hullet fyldes med et tyndt lag afrettergrus. Troml eller vibrer 

gruset fast inden du med en retteskinne jævner overfladen. Flisen placeres oven på gruset.  

 

 Ved terrasselægning er det en god idé at banke en pind i hvert hjørne, så terrasseområdet er 

markeret. For et lige resultat trækkes der snore, som passer med kanterne og eventuelt den 

midterste fuge. Er snorene vinkelrette garanterer dette en lige terrasse. Vi anbefaler at du trækker 

en ny snor for hver 3-4 række af fliser du lægger, det giver det bedste resultat. Husk at træde et 

skridt tilbage en gang i mellem og vurder dit arbejde. 

 

 

 Fliser er tunge. For at du ikke beskadiger underlaget mens du arbejder kan du med fordel placere 

flisen på den foregående flises kant og vippe den på plads. Så undgår du at flisen graver sig ned i 

underlaget. 

 

 Fliserne kan lægges helt tæt eller med mellemrum, det anbefales dog at placere havefliserne med 

minimum 2 cm frirum. Afstanden i mellem fliserne kan med fordel justeres ved hjælp af 

afstandsstykker i den ønskede størrelse. Mellemrummet tillader at græsset kan ses i mellem 

fliserne, hvilket gør fliserne til en naturlig forlængelse af haven.  

 

 

 Når fliserne ligger i det ønskede mønster bankes de på plads med en hvid gummi/ PVC hammer. 

Ønsker du ikke at kunne se græsset i mellem fliserne kan rillerne fyldes med fugesand eller en 

drænende polymersandspecifik fugemasse. 
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Grus

 
Ved at bruge grus som fliseunderlag sikrer du et stabilt fundament. Ral er drænende og til en vis grad 

vedligeholdelsesfrit da det i modsætning til græs ikke skal slås jævnligt for at opnå et flot resultat. Grus er 

en velegnet løsning ved koncentreret belastning fra potter, grill, parasoller og gazeboer. 

Grus kan bruges både i haven og på altanen. Nedenfor er beskrevet de to metoder. 

 

Metode 1 

 Skal fliserne lægges i haven udgraves terrasseområdet i en dybde af 20 cm. Efterfølgende fyldes 

hullet med 2x10 cm lag grus. Det nederste lag skal være stabilgrus. Dette sikrer optimal dræning af 

regnvand. Gruslaget skal være 10 cm højt og for at modvirke, at flisegulvet går i stykker skal det 

have en hældning på minimum 2%. Gruslaget tromles eller vibreres inden hullet fyldes med 

afrettergrus. Processen gentages. Det øverste lag tromles eller vibreres inden det bliver jævnet 

med en retteskinne. 

 

 Efterfølgende kan fliserne lægges i det ønskede mønster. Det anbefales at der er minimum 3 mm 

afstand imellem havefliserne. Du opnår det flotteste og mest ensformige resultat ved brug af 

flisekryds og afstandsstykker. 

 

 

 Ved terrasselægning er det en god idé at banke en pind i hvert hjørne, så terrasseområdet er 

markeret. For et lige resultat trækkes der snore, som passer med kanterne og eventuelt den 

midterste fuge. Er snorene vinkelrette garanterer dette en lige terrasse. Vi anbefaler at du trækker 

en ny snor for hver 3-4 række af fliser du lægger, det giver det bedste resultat. Husk at træde et 

skridt tilbage en gang i mellem og vurder dit arbejde. 
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 Fliser er tunge. For at du ikke beskadiger underlaget mens du arbejder kan du med fordel placere 

flisen på den foregående flises kant og vippe den på plads. Så undgår du at flisen graver sig ned i 

underlaget. 

 

 

 Når fliserne ligger i det ønskede mønster bankes de på plads med en hvid gummi/ PVC hammer. 

Ønsker du ikke at kunne se gruset i mellem fliserne kan rillerne fyldes med fugesand eller en 

drænende polymersandspecifik fugemasse. 

 

 

Metode 2 

 Fliserne kan installeres direkte på terrasser og altaner. Inden du går i gang med at lægge fliserne er 

det vigtigt at installere et vandtæt underlag, for eksempel en membran. Oven på det vandtætte lag 

placeres en drænende dug, hvorpå et stabiliserende gruslag fordeles. Laget af afrettergrus skal 

have en tykkelse på 2-3 cm. 

 

 Underlaget jævnes med en retteskinne inden fliserne lægges på i det ønskede mønster. Det 

anbefales at der er minimum 3 mm afstand imellem havefliserne. Du opnår det flotteste og mest 

ensformige resultat ved brug af flisekryds og afstandsstykker. 

 

 

 Ved terrasselægning er det en god idé at sætte en pind i hvert hjørne, så terrasseområdet er 

markeret. For et lige resultat trækkes der snore, som passer med kanterne og eventuelt den 

midterste fuge. Er snorene vinkelrette garanterer dette en lige terrasse. Vi anbefaler at du trækker 

en ny snor for hver 3-4 række af fliser du lægger, det giver det bedste resultat. Husk at træde et 

skridt tilbage en gang i mellem og vurder dit arbejde. 

 

 Fliser er tunge. For at du ikke beskadiger underlaget mens du arbejder kan du med fordel placere 

flisen på den foregående flises kant og vippe den på plads. Så undgår du at flisen graver sig ned i 

underlaget. 

 

 

 Når fliserne ligger i det ønskede mønster bankes de på plads med en hvid gummi/ PVC hammer. 

Ønsker du ikke at kunne se gruset i mellem fliserne kan rillerne fyldes med fugesand eller en 

drænende polymersandspecifik fugemasse. 
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Sand 

 
Sand er det mest brugte underlag i Danmark fordi det i modsætning til grus er meget let at få jævnt. Det 

sikrer, at dine fliser ligger stabilt og kan modstå koncentreret belastning.  

Ved fliselægning på sand er det vigtigt at sandlaget ikke er tykkere end 3-5 cm, da der ellers er fare for at 

det regner væk og dermed gør flisebelægningen ujævn. 

 

 

Metode 1 

 Grav ned til en dybde på 20 cm. Fyld stabilgrus i hullet så det dækker 15-17 cm. Gruset tromles eller 

vibreres fast. Efterfølgende fyldes sand ovenpå i et lag på 3-5 cm, som også tromles eller vibreres 

fast. 

 

 Laget jævnes med en retteskinne eller et vaterpas. Det anbefales at placere fliserne så der er 

mindst 2 cm mellem hver. Du opnår det flotteste og mest ensformige resultat ved brug af 

afstandsstykker. 

 

 

 Ved terrasselægning er det en god idé at sætte en pind i hvert hjørne, så terrasseområdet er 

markeret. For et lige resultat trækkes der snore, som passer med kanterne og eventuelt den 

midterste fuge. Er snorene vinkelrette garanterer dette en lige terrasse. Vi anbefaler at du trækker 
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en ny snor for hver 3-4 række af fliser du lægger, det giver det bedste resultat. Husk at træde et 

skridt tilbage en gang i mellem og vurder dit arbejde. 

 

 Fliser er tunge. For at du ikke beskadiger underlaget mens du arbejder kan du med fordel placere 

flisen på den foregående flises kant og vippe den på plads. Så undgår du at flisen graver sig ned i 

underlaget. 

 

 

 Når fliserne ligger i det ønskede mønster bankes de på plads med en hvid gummi/ PVC hammer. 

Ønsker du ikke at kunne se underlaget i mellem fliserne kan rillerne fyldes med fugesand eller en 

drænende polymersandspecifik fugemasse. 

 

Flisefødder

 
Grundet haveflisernes tykkelse på 2 cm er det muligt at bruge flisefødder når terrassen lægges. Flisefødder 

er praktiske fordi de skaber et hulrum i mellem jorden og fliserne, hvor det er muligt at skjule ledninger og 

rør. Flisefødder tilfører desuden bedre dræning, mindre vedligeholdelse og i tagterrassens tilfælde et 

mindre tryk på taget. 

Flisefødder er justerbare så du bestemmer selv højden på din terrasse. Fødderne kan let inspiceres og 

udskiftes uden at fliserne tager skade i processen. 

 

 

Metode 1 

 Jævn overfladen hvorpå terrassen skal lægges. Hvis det er en tagterrasse anbefales det at feje 

overfladen inden du går i gang så der ikke ligger småsten og grene, der kan gøre terrassen ustabil.  
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 For optimal dræning skabes en hældning på 2% hvorpå du installere et vandtætmembran. De fleste 

tage har allerede en hældning til dræning af regnvand. Placer en drænende dug ovenpå det 

vandtætte lag og kontroller stabilitet i forhold til de belastninger terrassen bliver udsat for. 

 

 

 Ved terrasselægning er det en god idé at sætte en pind i hvert hjørne, så terrasseområdet er 

markeret. For et lige resultat trækkes der snore, som passer med kanterne og eventuelt den 

midterste fuge. Er snorene vinkelrette garanterer dette en lige terrasse. Vi anbefaler at du trækker 

en ny snor for hver 3-4 række af fliser du lægger, det giver det bedste resultat. Husk at træde et 

skridt tilbage en gang i mellem og kig på resultatet. 

 

 Flisefødderne placerer du direkte ovenpå dræningsdugen. Afstanden imellem fliserne er defineret 

af tykkelsen på afstandsstykkerne på toppen af fødderne. Typisk 3 mm. 

 

Beton 

 
Typisk bruges betonlægning til områder, som er udsat for en høj belastning, f.eks. indkørsler. Beton er din 

garanti for at flisebelægningen ikke bliver ujævn og revner over tid. 

Ved flisebelægning på beton er det vigtigt at vælge et betonunderlag med en trykstyrke på mindst 20 MPa. 

Sammenhængsstyrken skal være minimum 1 N/mm2. Betonen skal være gennemhærdet (min. 4 uger) 

inden du går i gang med at lægge fliser. 
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 Udgrav området til en dybde på minimum 25-30 cm. Bunden af hullet fyldes med et lag stabilgrus i 

en tykkelse på cirka 10 cm. Gruset tromles eller vibreres inde der hældes beton ovenpå. Betonlaget 

skal have en tykkelse på minimum 15-20 cm og en hældning på minimum 2%. 

 

 Når cementen er gennemhærdet kan du gå i gang med at lægge fliser. Overfladen skal være ren for 

støv, snavs og slam, og mindre huller og revner udbedres inden fliserne monteres. Er betonen 

stærkt sugende kan overfladen med fordel vandes inden du går i gang da dette mindsker risikoen 

for sprængninger senere hen. 

 

 

 For at sikre, at hele flisen klæber til underlaget anbefales det at gøre brug af 

dobbeltklæbningsmetoden, hvor der påføres et lag fliseklæb på betonen og flisens bagside. Vær 

opmærksom på at flisens størrelse afgør hvilken tandspartel du skal bruge.  

 

 Det anbefales at placere fliserne med en afstand på minimum 5 mm. Det flotteste resultat opnås 

ved brug af flisekryds og afstandsstykker. 

 

 

 Det en god idé at sætte en pind i hvert hjørne, så området er markeret. For et lige resultat trækkes 

der snore, som passer med kanterne og eventuelt den midterste fuge. Er snorene vinkelrette 

garanterer dette en lige indkørsel. Vi anbefaler at du trækker en ny snor for hver 3-4 række af fliser 

du lægger, det giver det bedste resultat. Husk at træde et skridt tilbage en gang i mellem og vurder 

dit arbejde. 

 

 Fliser er tunge. For at du ikke beskadiger underlaget mens du arbejder kan du med fordel placere 

flisen på den foregående flises kant og vippe den på plads. Så undgår du at flisen graver sig ned i 

underlaget. 

 

 

 Når fliserne ligger i det ønskede mønster bankes de på plads med en hvid gummi/ PVC hammer. 

Ønsker du ikke at kunne se gruset i mellem fliserne kan rillerne fyldes med fugesand eller en 

drænende polymersandspecifik fugemasse. 

 

 

 

 

 

 

 


