
1. FORBEREDELSE 

Når den levende hytten plantes skal du 
bearbeide jorden og blande inn kompost 
avhengig av jordtype. Lag en sirkel i bakken 
ved å binde en snor på en stokk. Bank stok-
ken ned i jorden, hvor hyttens senter skal 
være, og lag en sirkel (radius 125/100/75 
cm.) Bruk gjerne spraymaling for marker-
ing.

Grav en 30 cm dyp planterenne i 20cm 
bredde - ikke grav ved inngangen, som skal 
være 80 cm bred. Legg den oppgravde jord 
slik at du ikke tråkker den ned.
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TIDSFORBRUK :En pilhytte er et flott element i hagen, enten det er i en 
barnehage, skole eller privathage. La barna få være med 
å flette og stelle den i løpet av året. Ved godt stell vil den 
vokse seg stor og solid, og bli et herlig gjemmested for 
småtroll.

DETTE SKAL DU BRUKE : 

• SPADE • SPET • VANN
• COLOR SPRAY • ROSESAKS
• STRIPS / GARTNERTRÅD

SVARHETSGRAD :

7 TIMER
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bue i ca. 180/170/150 cm høyde. Vri forsiktig 
stokkene sammen og fest dem med gartner-
bånd eller strips. Saml på samme måte tre 
par mer, slik at du har fire buer jevnt fordelt.
Saml de gjenværende stokkene sammen 
med parrene. Det enkleste er å trekke stok-
kene ned enkeltvis, bukk dem skiftevis un-
der og over parrene og fest dem med strips. 
Hold samlingen av par og enkeltstokker i 
midten av sirkelen. Sørg for at alle stokkene 
får en jevn bue og er like lange.

Hytten lages på vår og forsom-
mer fra mars til juni. Oppbevar 
pilen kaldt og mørkt fram til 
plantetidspunktet. 

Den skal være frisk og i vinter-
dvale når den plantes. Les hele 
beskrivelse før du starter og se 
nøye på tegningene.

Fest alle krysspunkter med 
gartnertråd eller strips. Det ser 
best ut om alle krysspunktene 
er i samme høyde for å oppnå 
en flott mønstereffekt. Bruk en 
målepinne.

TIDSPUNKTER
Lag med et spett ca. 5 cm dype hull i plant-
erenden. Plant med 40/40/30 cm avstand.  
Stikk de kraftigste pilstokkene i hullene. 

ø 2m
14 hull
40 cm

ø 2,5m
18 hull
40 cm

ø 1,5m
13 hull
30 cm

2. SKJELETT

Still deg midt i hulen og saml to stokker 
som står like over for hverandre, til en 

30 cm
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3. SIDEFLETT

Trekk pilen varsomt gjennom flettverket, og 
ikke bøy eller knekk pilen. Hvor tett fletten 
er og hvor mange skift man vil ha ned over 
hytten, avhenger av, hvor skrått man fletter 
pilen, samt av pilestokkenes lengde. I de 
fleste hytter fungerer det godt med tre-fem 
skift. Etterhvert som man får flettet det andre 
sett skrå stokker ned gjennom hyttens side-
vegg, vil du merke hvordan hytten konstruks-
jonen blir sterkere. Ved hyttens inngang er 
det ikke stokker eller flettverk. Plasser derfor 
nye stokker på hver side av inngangen for å 
fullføre flettingen rundt inngangen.

4. LODDRETT STOKKER

For å få en tettere hytte stikkes en siste rekke 
pil ned i nye 30 cm dybe hull mellom hver 
av de første loddrette stokker. Flett ned gjen-
nom hytten ved å begynne fra toppen av 
hytten - men nå loddrett - og avslutt i plant-
ehullet.  Flett for eksempel over to, bak to og 
fest stokkene med gartnerbånd eller strips.

5. LAGE BUER

Stikk 200 cm lange vidjene i buer langs 
nedre kant av hytten. Flett litt inn og ut, men 
det behøver ikke være i et mønster. Både 
topp og bunn skal plantes i jorden. Klipp av 
de øverste 20 cm på pilen før du planter.

6. INNGANG

Stikk tre stokker i samme hull på hver side av 
inngangen. Snurr disse forsiktig sammen til 
en stokk. Gjør dette på begge siden. Lag en 
bue av stokkene, slik at de lager en inngang. 
Fest buen med strips til hytten.

 

7. AVSLUTNING

Stamp jorden grundig og forsiktig, rundt 
stokkene. Legg den siste jord i planteren-
nen og vann. Det må ikke være luft rundt 
pilestokkene, så ta et par gummistøvler på 
og nyt gjørmebadet.  Det er viktig å vanne 
jorden og hytten gjennom hele sommeren.
Hold hytten fri for ugress ved å legg et lag flis 
eler halm inntil flettverket. 
I løpet av året vil flettet være vokset sammen 
i kryssingspunktene, og hullene i harlekin-
mønsteret vil etter hvert bli mindre. 

Stikk deretter skrå hull i ca. 45 graders vin-
kel mot venstre på innsiden av de loddrette 
stokkene. Flett stokken fra toppen av hytten, 
foran og bak de loddrette stokkene, men 
på motsatt side enn første sideflett. Stikkes 
stokken i det skrå hull på innsiden.

Bruk spettet og stikk nye hull i ca. 45 
graders vinkel mot høyre, på yttersiden 
av hver loddrett stokk. Ta en ny stokk og 
begynn fra toppen av hytten å flette ned 
fra høyre mot venstre - foran en og bakom 
en. Slutt med å stikke de tykke ender i 
de skrå huller på yttersiden. Stokkene 
ligger nå på skrå bortover skjelettet. Vær 
konsekvent med at alle stokkerne ender 
på samme side av de loddrette stokker i 
plantehullet! 
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Ø 2,5MØ 2MØ 1,5M

15 stokke, 20-30 mm tykke 
og minimum 320 cm lange.

15 stokke, 15-20 mm tykke 
og minimum 300 cm lange.

20 stokke, 20-30 mm tykke 
og minimum 320 cm lange.

30 stokke, 15-20 mm tykke 
og minimum 300 cm lange.

15 stokke, 15-20 mm tykke 
og minimum 300 cm lange.

10 stokke, 15-20mm tykke 
og minimum 280 cm lange.

15 stokke, 5-10 mm tykke 
og minimum 200 cm lange.

30 stokke, 20-25 mm tykke 
og minimum 320 cm lange.

15 stokke, 15-25 mm tykke 
og minimum 280 cm lange.

10 stokke, 15-20mm tykke 
og minimum 280 cm lange.

15 stokke, 5-10 mm tykke
og minimum 200 cm lange.

40 stokke, 20-25 mm tykke 
og minimum 320 cm lange.

10 stokke, 20 -25mm tykke 
og minimun 280 cm lange

20 stokke, 20-25 mm tykke 
og minimum 300 cm lange.

20 stokke, 5-10 mm tykke 
og minimum 200 cm lange.

SIDEFLETT

TIL INNGANG

TIL LODRETTE STOKKE

TIL DE SMÅ BUER 

SKELETTET

Sk
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