
DIY – Støpte gresskar i betong

Se filmen på finja.no ENKEL

DIY



Dette trenger du:

• Finja Tørrbetong B30, 25 kg, 1 sekk

• Nylonstrømper

• Snøre, for eksempel jutesnøre

Verktøy 

Bøtte, beholder (ca. 1 l), gummihansker, saks og mureskje eller tilsvarende.

Høsten blir koseligere med dekorasjoner, så pass på å støpe betongpumper i forskjellige størrelser som passer til halloween. 

I løpet av en hyggelig puslestund skaper du raskt og enkelt disse fine små tingene som er like å fine å pynte med inne som 

ute. Pumpene er morsomme å formgi sammen, og aktiviteten passer alle mulige tilfeller. Se også filmen på finja.no som viser 

hvordan pumpene støpes.

På finja.no finner du også en komplett materialspesifikasjon som blir lagt til handlelisten med ett klikk och kjøp materialet på 

finja.no. Du kan deretter e-post listen til hvilken som helst adresse eller laste ned for utskrift.

DIY – Støpte gresskar i betong

Hva inspirerer deg? 

Mål pumpene i høstens farger, 

eller la dem beholde betongens 

vakre grå nyanse.  

Ta gjerne et bilde og send på 

e-post til Finja, info@finja.no, 

for å få ditt verk publisert i våre 

digitale kanaler.

Tips! Lag mange pumper, og plasser dem ut i grupper. De er holdbare og kan gjenbrukes år etter år.
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Ta på gummihansker. Legg betong i strømpen. Løft strømpen opp av boksen.

Støp

Bland Tørrbetong B30 ifølge anvisningene på forpakningen. 

Stapp en nylonstrømpe i boksen, og træ den over kanten. 

Knytt strømpen tett mot betongen. Klipp av strømpen ovenfor knuten, og kna klumpen for å 

fjerne eventuelle luftbobler.

Knytt en tråd under knuten, og skap deretter pumpens form 

ved å vikle den passende hardt, flere omdreininger, rundt 

strømpen og betongen.

Dekk til med plastfolie, og la hvile et døgn. Løft deretter 

plasten, og vann betongen rikelig. Legg på plasten igjen, og 

la stå ytterligere to døgn.
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Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan utføres. 

Finja er ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger siden omgivelsene, underlagets beskaffenhet og 

kvalitet spiller en viktig rolle. Du finner alltid aktuell informasjon på www.finja.no.

Tips! xxx Finjas hemsida

Ta av formen

Nylonstrømpen kan sitte igjen eller fjernes. 

Tips! Prøv å bruke ståltråd i stedet for vanlig tråd. Den blir et dekorativt innslag på pumpen hvis den får sitte igjen og ruste.

Finja har også laget en film om hvordan du støper pumper. Du er velkommen til å se filmen på finja.no
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