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Monteringsguide 
HYBRIDGRÄS 

Hybridgräs får stor nytta på många platser där önskemålet om att ha naturgräs begränsas av lokala 
faktorer. Ytor och områden med hård trafik och belastning ger högt slitage, och dåliga 
växtbetingelser som gör att naturgräset har svårt att växa och överleva. 
Problem som dessa upplever har man ofta på t.ex. lekplatser, sportanläggningar, campingplatser, 
golfbanor och mässområden. Hybridgräs kombinerar det bästa av konstgräs och naturgräs, vilket ger en 
mycket stark, och samtidigt naturlig markyta. Hybridgräset kräver, i motsats till konstgräs, minimal 
förberedelse av  underlaget, vilket gör det är lätt att montera själv, och är på så vis kostnadsbesparande 
på samma gång. 

 
Mät upp och markera det område där hybridgräset ska mon- 
teras. Räkna med 5 cm extra längs kanterna, så att gräskanten 
kan täckas med jord eller grästorv. 

När du installerar på befintlig gräsmatta: Tag bort ogräs, 
stenar och andra oönskade objekt. Klipp det befintliga gräset 
så kort som möjligt. Stödså därefter gärna med gräsfrö. 

När du installerar på nylagt gräs (jord): Se till att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för tillväxt av det nysådda gräset. 

 
När det är ordning på naturgräset, installeras hybridgräset. 
Rullarna läggs ut på ett sätt så att minimalt spill fås. 

 

På Evergreens hybridgräs är kanterna tillskurna redan vid 
tillverkningen, för att man ska kunna installera gräset direkt. 
Om man ska skarva ihop flera rullar gör man det samtidigt. Här 
kan man använda den medföljande sytråden, eller buntbanden 
på 20 cm. Klipp av ändarna på buntbanden.     Slå vid behov ned 
jordspikar med jämna mellanrum. 
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Om du ska sammanfoga flera rullar hybridgräs använd då 
buntbanden, monteringspinnarna, sy ihop materialet med sytråd, 
eller bara gräva ned sidostyckena i jorden. 

Avslutningsvis fäst ca. 5 monteringspinnar per kvm fördelat 
över hela gräsytan. Detta för att hålla hybridgräset på plats 
när naturgräset börjar att växa upp. 
Det är bra att vattna området, speciellt när det är nysått gräsfrö. 

 

Installationen ska nu få tid och ro att etablera sig. Det kan  
vara en god idé att spärra av området. 
Låt gräset få en stråhöjd på 10 cm innan det klipps första 
gången.  Efter andra gräsklippningen är området klart att 
användas. 
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Underhåll: 
Om gräsklipparen vid klippning skulle råka slå loss 
hybridgräset, så fäst hybridgräset igen med 
monteringspinnarna som följde med i Kitet. 
På ojämna områden och invid kanter kan man använda 
grästrimmer i stället för gräsklippare. 
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