
Smyckande husnummer



Det här behöver du:

• Finja Finbetong, 2 säckar

• Finja Fasadnät 250 mm, 650 mm

• Finja Våtrumssilikon, 1 tub

• Formplywood 12 mm, 690 x 315 mm, 1 st.

• Formplywood 12 mm, 720 x 150 mm, 2 st.

• Formplywood 12 mm, 340 x 150 mm, 2 st.

• Träskruv 3 x 30 mm, 14 st.

• Pappssiffror, 205 x 25 mm

• Matolja

Gjutet i betong blir husnumret en unik och hållbar dekoration till ditt hus samtidigt som det underlättar för 
 besökare att hitta rätt. Genom att skapa det själv får du det snyggaste och definitivt mest personliga husnumret 
på gatan. Det står sig dessutom väl mot både väder och vind under lång tid framöver. 

Smyckande husnummer

Vad inspirerar dig? 

Välj mindre bokstäver och gjut familjens 

namn, husets namn eller helt enkelt 

” välkommen”. 

Ta gärna en bild och mejla Finja,  

info@finja.se, för att få ditt verk publicerat 

på hemsidan.

Tips! Mura in det gjutna husnumret i din trädgårdsmur.

Verktyg 
Betongblandare, hink, murslev eller spackelspade, cirkelsåg och skruvdragare.
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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 www.finja.se. 
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Bygg och förbered formen
Lägg ut siffrorna spegelvänt på formbotten och markera var de ska sitta.

Förborra och skruva försiktigt ihop formens delar med 30 mm 

långa skruvar. Börja med långsidorna mot formbotten och därefter 

 gavelsidorna mot långsidorna och formbotten.

Fäst siffrorna mot formbotten med Våtrumssilikon och lägg en silikonfog 

runt dem samt i kanterna på formens insida. Stryk ett tunt lager olja i 

hela formen.

Gjut
Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Häll bruk i 

 formen och tryck ner det ordentligt runt siffrorna och längs  kanterna. 

Fyll halva formen och lägg i fasadnätet. Häll därefter i resten av 

 betongen och knacka upprepade gånger på dess utsida för att bli av 

med luftbubblor.

Täck formen med plastfolie och låt vila ett dygn. Lyft sedan plasten och 

vattna betongen rikligt. Lägg tillbaka plasten och vänta ytterligare två 

dygn.

Avforma
Lossa skruvarna och knacka försiktigt bort formen när betongen har 

torkat helt. Ta bort pappresterna från siffrorna. Slipa vid behov kanterna 

med sandpapper. 

720 mm 340 mm

150 mm


