
MONTERINGSFORSLAG (STEG-FOR-STEG)
FOR TRYSIL MEDIUM OG STOR
PLASSBESPARENDE LØSNING



Steg 1

Steg 3 Steg 4 - Standard gulvstein Steg 4 - Oppgradert gulvstein (25x25 cm)

Steg 2
Bygg fundament etter eget ønske og behov. Det er 
viktig at den kan håndtere en vekt på minimum 1000 kg, 
avhengig av byggemetode. Fundamentet bør være ca 
15 cm lavere enn ønsket høyde til gulvet. Vi anbefaler at 
fundamentet får en høyde på ca 95 cm. I vårt eksempel 
bør lengden være på ca 140 cm og 110 cm bred for å få 
plass til ønsket isolasjonsmengde.

Legg en isolasjonsplate (for eksempel  
av kalsiumsilikat) nederst.

Fyll på med sand til topp av ringmur 
utgjør ca 10 cm sand.

Fyll på med sand, men la det være 
18mm igjen til toppen av ringmur for å 
kompensere for tykkere gulv.
Oppgr. gulv 50mm ÷ Std gulv 32mm = 
18mm differanse

Legg ringmur der ovnen skal være. I dette eksempelet har 
det blitt brukt 22 stk chamottestein (65mm tykk). Ringmur 
trenger ikke bestå av ildfast materiale, det kan gjerne 
være teglstein, betong e.l. da det ikke blir utsatt for ild.

Om du ønsker en ”hylle” i forkant så kan du mure opp 
det etter eget ønske, for eksempel slik vi har illustrert av 
betong. Ta isåfall dette med i beregningen før du lager 
fundamentet.

Vi har laget denne steg-for-steg veiledningen til vårt forslag til oppbyggingen av bakerovn for å vise 
hvor enkelt det er å bygge våre ovner. Det fi nnes ingen direkte fasit på hvordan byggesettet skal 
bygges opp, men heller prinsipper som gjør at ovnen får en god restvarme og er beskyttet mot vær.

Merk også at våre illustrasjoner og forklaringer er beregnet for Trysil Stor med støpejernsdør. Du kan 
allikevel følge veiledningen uansett om du har Trysil Medium eller Stor, da Medium blir bare ca 25 cm 
kortere. Og om du har standard-dør (stålplate) til Trysil så må du bare tilpasse forkanten av betong og 
overfl aten slik at dette kommer kant-i-kant med toppen av gulvsteinen istedenfor ringmuren.

Om du skal ha støpejernsdør så må du tilpasse frontelementet noe. Les mer om dette etter stegene. 
Her står også noe om tilpasning for Trysil Medium.

Forslag til oppbygging av bakerovn (steg-for-steg) 



Steg 6 - Standard gulvstein Steg 6 - Oppgradert gulvstein

Steg 8Steg 7

Legg gulvsteinen slik som på bildet. Disse skal ligge 
fl ytende. Det vil bli et mellomrom mellom gulvstein og 
sidevegg, dette fylles med aske når ovnen taes i bruk.

Plasser bue-elementene oppå veggene som ble satt opp i 
forrige steg. Disse limes også sammen, i både hverandre 
og til elementene de ligger oppå.

Forvann alle deler som skal limes, dette er for å unngå 
at leiren tørker for fort. Plasser sidevegger og front- og 
bakelement som anvist. Front- og bakelement plasseres 
oppå gulvsteinen, mens sideveggene plasseres oppå 
ringmuren. Alle disse delene limes sammen med 
medfølgende leireblanding. Ikke overdriv bruken av leire 
og etterstreb minst mulig åpninger /fug.

Chamottestein 230x115x32 mm
Legges for å heve front- og bakvegg.



Steg 10

Steg 12Steg 11

Legg på et lag med ”grogg” som er ca 10 cm tykk på 
sidene og ca 12 cm tykk på toppen. Bruk forskaling for å 
holde dette på plass til det har tørket helt. ”Groggen” kan 
lages av 3 deler lecakuler, 2 deler perlite, 1 del sement og 
vann til passe konsistens. La den så stå og herde/tørke.

Til slutt så legger du et murpuss-lag. Det som gjenstår nå 
er å legge ytterste laget for dekorasjon, for eksempel av 
naturstein eller murstein. Her er det mange løsninger og 
det er din egen kreativitet som setter grensen. Ta gjerne 
en titt i vårt bildegalleri av tidligere kunders prosjekter for 
inspirasjon.

Når ”groggen” er ferdig tørket så legges en rull med 
keramisk isolasjon over sidene og toppen. Du kan bruke 
hønsenetting til å holde isolasjonen godt på plass. Du kan 
med fordel bruke et lag til for bedre varmeisolasjon (1 rull 
holder til 1 lag). 

Steg 9
Innmuringsstuss limes i hullet med leireblandingen og 
røkrør plasseres nedi denne. Her er ikke fullt sett tatt med 
i illustrasjonen, men begynn gjerne med spjeldet og så 
legges rør videre etter behov.



Da er det viktig at du legger et tak eller halvtak over ovnen for å beskytte den mot vær og klima. 
Stenovner er ikke glad i fuktighet og om det dannes fuktighet i isolasjonen og det fyres på så 
ekspanderer vannet og ovnen kan sprekke. Dette gjelder alle stenovner. Her bør man også ha en 
pipehatt som beskytter godt slik at fukt ikke renner inn langs røkrøret.

Skal du ha ovnen utendørs?



Informasjon om tilpasning til støpejernsdør

Har du kjøpt Trysil Medium? Les her

Kutt her

Frontveggen er tilpasset den originale stålplate-døra som er i byggesettet. Om du har oppgradert til 
støpejernsdør så må du tilpasse frontveggen til støpejernsdøren.

Dette gjøres ved å kutte ut med vinkelkutter (ca 1,5 - 2 cm rundt hele åpningen). Og for å unngå sprek-
ker så skal en ha ca 0,5 cm ekspansjonsrom siden støpejernet vil ekspandere ved oppvarming. Dob-
beltsjekk alle mål med din frontvegg og støpejernsdør siden målene kan variere noe fra ovn til ovn pga 
tørkeprosessen av elementene.

Sidevegger er tilpasset Trysil Stor, derfor 
må en halvdel på hver side kuttes. Det 
anbefales å montere elementene løst, 
uten noen form for lim eller permanent 
montering, for å så fi nne ut hvor kuttene 
skal være. Marker hvor det skal kuttes og 
så ta sideveggene til sides og kutt med 
vinkelkutter.

Mål opp hvor mye ekstraplass støpejernsdøren trenger og 
tilpass frontelementet ved å kutte med vinkelkutter. Som 
regel er dette ca 1,5 - 2 cm rundt hele åpningen som skal 
kuttes, men vær obs på målene på frontelement du har 
fått levert (avvik kan forekomme).

Husk! La det være noe ekspansjonsrom mellom ram-
men til støpejernsdøren og frontelementet, da støpejern 
ekspanderer ved oppvarming. Ca 3 - 5 mm bør holde fi nt 
som ekspansjonsrom.


