
Leca® i hagen
Gode idéer til en mer 
praktisk og trivelig hage.



Hva vil du med 
hagen din?

De fleste hager i Norge er ganske kjedelige. 
Kanskje er det til og med feil å kalle dem hager. 
For det skal strengt tatt litt mere til enn en tuja-
hekk, litt gress og et par frukttrær for å gjøre en 
tomt om til en hage. Men ikke så veldig mye. 

I denne lille boken vil du finne noen enkle og 
noen litt mer sammensatte grep for å skape 
ny trivsel rundt huset. For hagen handler om 
mer enn planter og blomster. Det handler om 
praktiske løsninger, estetikk, orden og selvføl-
gelig – masse følelser og drømmer og håp om 
en sommer vi kan tilbringe utendørs nesten 
døgnet rundt.

Illustrasjoner er utført av Unikus AS.
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la oss starte med det minst romantiske, men samtidig det aller mest praktiske prosjektet 
du kan sette i gang på egen tomt: Garasjen. Ikke bare er det smart å ha et sted å sette 
bilen, men garasjen blir gjerne lagerplass for alt annet i tillegg: Snøfreser, gressklipper, ski 
og sykler. og tusen andre ting.

Det sies at man aldri kan få for stor garasje. Kanskje stemmer det, for mange garasjer er 
så fulle av alt annet enn det de var bygget for at det eneste som ikke får plass er bilen. 
Så vårt enkle råd er dette: Tenk deg godt om når du planlegger størrelsen på garasjen, og 
legg på 50%. Da har du sannsynligvis plass til bilen også, selv etter noen år.

Garasjen & 
Carporten

En enkel garasje med rene linjer som passer 
inn over alt. Like fin til et klassisk trehus 
som et moderne murhus. Smart løsning for 
søppelkasser på garasjens bakside.

 © Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

REV: DATO: REVISJON: SIGN: MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:

ARKITEKT: DATO: TEGN: REV:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:

OPPDRAGSGIVER:

 Postboks 4104,
Terminalveien 10

8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20
E-mail: post@unikus.no

Utarbeidet av:
View

18.2.13KSS KSS 09.2A

Weber Norge

View 1

View 3

View 2.

5.0 m
²

Sportbod

5.1 m

2.5 m

3.6 m

1.7 m

7.6 m

5.3 m

 ©
 D

enne tegning m
å ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som

 rettighetshaver ikke m
edvirker i.

REV:
DATO

:
REVISJO

N:

SIG
N:

M
ÅLESTO

KK:

PR
O

SJEKT N
R:

TEG
N.NR:

TEG
N, IN

NHO
LD:

PR
O

SJEKT:

ARKITEKT:

DATO
:

TEG
N:

REV:

TILTAKSH
AVER

:

BYG
G

EPLASS:

KO
M

M
U

N
E:

G
.nr/B.nr:

O
PPD

R
AG

SG
IVER

:

 Postboks 4104,

Term
inalveien 10

8089 Bodø, tlf. 75 56 51 20

E-m
ail: post@

unikus.no

U
tarbeidet av:

 1 : 100

Enkel garasje skisse

18.2.13

KSS

KSS

09.1
A

W
eber N

orge

09 ETASJE 1

FASADE 1

FASADE 2

FASADE 3

FASADE 4

 Leca® er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S                     54  Leca® er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S

U
N

IK
U

S

GrANITT

eNKel 
GArASje



Stor og romslig dobbelgarasje 
med flatt tak og rene, elegante 
linjer. Smart løsning med sports-
bod og plass for søppelkasser på 
baksiden.

DobbelGArASjebASAlT 

GArASje MeD 
CArporT

En smart garasjeløsning for to 
biler. Den åpne carporten gjør 
løsningen mindre dominerende 
enn en tradisjonell dobbelgarasje.

Man kan aldri få for stor garasje.
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På leca.no finner du mer informasjon om 
hva du trenger og hvordan du går frem.
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Hvorfor ikke utnytte garasjetaket  
på en hyggelig måte? Her har  
arkitekten laget en hyggelig terrasse-
løsning kombinert med et spennende 
”bodtårn”.
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husk at garasjen skal ha 
plass til mer enn bilen.
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Dobbel-
GArASje MeD 
eKSTrA roM

Flott garasje for to biler med et stort disponi-
belt rom og takterrasse. Ideelt som bod/hob-
byrom eller kanskje enda bedre for støyende 
ungdomsaktiviteter.

På leca.no finner du mer informasjon om 
hva du trenger og hvordan du går frem.
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Uterommet kan utformes på utallige måter. Uansett skal du ha et flatt område, 
helst med fast dekke, godt med sitteplasser og god beskyttelse mot vind, vær og 
innsyn.

Ønsker du stein eller heller, legger du det enklest i et avrettet lag med sand.  
Ønsker du tredekke, bygger du fundament eller stolper av leca.
hagemøbler er vel og bra, men bygger du deler av sitteplassene i leca, gjerne  
kombinert med peis, levegg eller blomsterkasser, får du en solid konstruksjon som 
tåler alt, og som kan skape en spennende og hyggelig ramme rundt uterommet.

Det høres kanskje ut som en klisjé, men det er faktisk bare fantasien som setter 
grenser for hva du kan få til med leca i hagen.

Uterommet

hAGeKjØKKeN 
MeD bArDISK

Enkelt og originalt utekjøkken med god benkeplass 
og nedfelt vask. Praktisk bardisk gir uformell 
spiseplass eller ekstra avlastingsplass.
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UNDer TAK 
eller åpeN 

hIMMel

Garasje og utekjøkken er vel og bra. 
Men det blir ingen ordentlig hage uten 
de gode lune plassene, med blomster 
og busker, godt beskyttet mot vind og 
vær og uønsket innsyn.
Mange liker en viltvoksende hage, 
men har du litt mer sans for orden, 
og ikke minst for lettstelte bed, kan 
oppmurte kasser av Leca være en god 
idé. En hagemur gir beskyttelse, men 
samler også opp solvarmen og gir 
bedre vekstvilkår for sarte sommer-
planter.
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På leca.no finner du mer informasjon om 
hva du trenger og hvordan du går frem.



overbyGGeT 
oG 

perGolAeN

Det er mye vær i Norge, og noe av det kommer ovenfra 
som vann, også om sommeren. Kanskje ønsker du deg 
en overbygd terrasse, slik at en plutselig regnskur ikke 
får ødelegge utelivet. Det finnes mange veier til tak 
over hodet, men uansett løsning vil du trenge enten 
en vegg eller stolper. Med Leca kan du finne enkle og 
smarte løsninger, enten du vil ha et tett tak eller en 
tettvokst pergola.

På leca.no finner du mer informasjon om 
hva du trenger og hvordan du går frem.
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Et utekjøkken i tilknytning til sittegruppen 
kan være en intim og trivelig løsning.

UTe-
KjØKKeNeT

Den sommeren vi alle drømmer om 
er den som kan tilbringes mest mulig 
utendørs. Og kan vi ta med oss matlag-
ningen ut også, begynner det å nærme 
seg perfekt.
Grillen er sentral i utekjøkkenet. Og 
det første viktige valget du må gjøre er 
dette: Kull eller gass? Begge har sine 
tilhengere, men heldigvis blir det som 
regel god grillmat uansett.
Kanskje er det en tanke å gardere seg 
med en mulighet for begge deler? Når 
du bygger selv, bestemmer du selv.
Det betyr også at du kan bygge utekjøk-
kenet så stort eller så lite du vil. Kanskje 
vil du ha en kokemulighet i tillegg med 
et gassbluss eller to? Kanskje vil du 
ha en skyllekum med både kaldt og 
varmt vann? Eller hva med plass til et 
kjøleskap? Som sagt: Du bestemmer. 
Og bygger du i Leca, er det enkelt å 
tilpasse utekjøkkenet til egne ønsker og 
behov. 
Husk bare én ting når du begynner å 
tegne på utekjøkkenet ditt: Du får aldri 
nok arbeids- og avlastingsplass. Så gjør 
like godt kjøkkenbenken 50% lengre 
enn det du tror du trenger.
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På leca.no finner du mer informasjon om 
hva du trenger og hvordan du går frem.



DeT er lov 
å leKe MeD 

ForM oG 
FArGe

FIrKANTeT er 
IKKe KjeDelIG

U T E P E I S E N

Det er mange gode grunner til  
å vurdere en peis i hagen.
Det viktigste er bålet. Flammene.  
Knitringen. Og den gode varmen som 
tar toppen av den kjølige kveldsluften og 
lar deg drøye sommerkvelden de ekstra 
hyggelige timene.
Det nest viktigste er å unngå  
røyken som alltid har en tendens  
til å drive i din retning.
Utepeisen kan du bygge så stor eller  
liten du vil. Når du bygger i Leca,  
bestemmer du selv. Du kan bygge  
den sammen med utekjøkkenet, 

kombinere den med et antall sitteplasser 
bak en levegg, under en pergola, eller 
bare som et koselig lite ildsted nederst 
i hagen.
Uansett hvordan du gjør det så får du 
et sikkert ildsted, du får røyken opp og 
vekk, og du får mange ekstra timer ut av 
hver eneste sommerkveld.
Bare et lite råd: Ikke bygg peisen for stor. 
Du klarer ikke å varme opp hele hagen 
uansett. Og ikke for høy. Du skal se inn 
eller ned i bålet, ikke opp på det.

Hvem har sagt at peisen 
må se ut som en massiv 
firkant? Med Leca står du 
fritt til å eksperimentere 
med både form og farge.

En peis innfelt i veggen 
gir rene linjer, og en rolig 
atmosfære i ditt uterom.

Ren og elegant, spennende og praktisk. 
Med Leca bygger du lett en peis i din eget 
design. 

Denne peisen bygger du enklest med den gode, gamle Leca Universalblokk.
På leca.no finner du mer informasjon om hva du trenger og hvordan du går frem.
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Darren Saines er en av Norges mest kjente hagedesignere. Han har vært mye i 
media, og med sine fantastiske hager var han den første til å representere Norge 
i verdens mest prestisjefylte hagekonkurranse, Chelsea Flower Show. 
Her har Darren tegnet et eget hageprosjekt for deg som bygger med Leca, med 
mange spennede løsninger og detaljer du kan la deg inspireres av.
 
“Når jeg bygger mine hager er leca ofte selve ryggraden i prosjektet. Èn av grunnene 
til det er at leca er et veldig allsidig og anvendelig materiale. Når det er beskyttet 
mot vær og vind er det et helt vedlikeholdsfritt materiale som varer i mange år. Det er 
enkelt å skjære til leca-blokkene slik at man kan skape runde eller buete kreasjoner, 
og det at de er veldig lette gjør at de enkelt kan brukes blant annet til å bygge tak- 
terrasser. leca hører like mye hjemme når du bygger hagen som når du bygger selve 
huset. Støttemur, plantekasser, utepeiser, utekjøkken, trapper, og skillevegger kan alle 
bygges av leca. leca er både enkelt å jobbe med, og byggingen går raskt. I tillegg kan 
man variere designen i det uendelige med leca.”

Darren Saines

Darrens hage

”leca er ofte selve ryggraden i mine prosjekter.”
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Når du planlegger din egen hage

her er noen gode råd til deg som  
vil lage drømmehagen:

• bruk tid, mye tid

•  Tegn mange skisser før du  
begynner å grave eller mure

• vær nøyaktig

• Del opp jobben i flere små prosjekter

• Spør fagfolk om råd

• bruk leca der det er mulig

Lykke til fra Darren S
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I N G E N  H AG E  U T E N  B LO M ST E R

Et element som går igjen i Darrens hageprosjekter 
er blomsterkassen. Kassene bygger du i Leca, men 
les dette før du begynner:

Innvendig bør kassen være minst 60 cm x 60 cm, 
gjerne mye større. Dybden er avhengig av hva 
slags planter du velger. For planter som blir  
0,8 – 1,5 m høye holder det fint med 60 cm dybde.  
For større busker og trær mellom 2 og 4 meter 
trenger du en dypere kasse. Hvis du isolerer  
blomsterkassen på innsiden med isopor, bør  
plantene fint kunne overvintre i kassen.

Gress er ikke så vanlig her hjemme, men høytvoksende 
gressarter tar seg flott ut med belysning. Lavtvoksende 
gressorter er fine i kombinasjon med fargerike stauder. 
Ofte har du en blomsterkasse i nærheten av terrassen og 
dermed nær grillen, så hvorfor ikke lage en liten urtehage? 

Planlegger du en pergola, trenger du gode kasser nær stol-
pene, og kanskje inntil veggen også, slik at klatreplantene 
enkelt finner veien opp og over taket. 

Det er et utall av planter å velge mel-
lom til en riktig konstruert blomster-
kasse. Barlind er en herdig, vinter-
grønn plante som tåler beskjæring og 
er velegnet som skjerm mot innsyn. 
Ønsker du et blikkfang i hagen, 
kan du forsøke Japansk lønn, som 
blir mer enn 2 meter høy, Liker du 
japanske bonsai-lignende former, kan 
du forsøke med miniatyrtrær av einer 
(Juniperus), Barlind eller furu (Pinus). 
Med hagebelysning ser de fantastiske 
ut om kvelden.

Et viktig tips til slutt: 
Norge er et langstrakt land og spenner over mange klimasoner. 
Husk å sjekke hvilken klimasone du bor i slik at du får glede av 
plantene dine år etter år. Og snakk med ditt hagesenter. De kan gi 
deg gode råd om hvilke planter som passer hvor.

husk dreneringslag av løs 

leca i bunnen av kassen.
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Et moderne, lite hus med flatt tak. 
God plass, god takhøyde og store 
vinduer gir lys og romfølelse.

Du ser dem i annenhver hage. lekehusene i flatpakkede byggesett. 
Så tynne og skrale at de knapt tåler å stå alene ute om natten. langt 
mindre en vinter eller to.

Nei, gjør det ordentlig i stedet. bygg lekehuset til ungene i leca. Ikke blir 
det dyrere enn byggesettet. Ikke vanskeligere heller. Men sannsynligvis 
mye finere. og definitivt mer solid.

vær din egen arkitekt sammen med ungene. Skal det være firkantet eller 
rundt? et tårn eller ei hytte? Når du bygger i leca bestemmer du selv. eller 
kanskje ungene skal få bestemme? Dere får det i alle fall som dere vil. Dere 
får et solid hus som tåler å bli lekt i og på. 

og det beste av alt: bygger du mindre enn 15 kvm, trenger du ikke engang 
å byggemelde lekehuset.

lekehuset

 Leca® er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S                     2726  Leca® er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S

U
N

IK
U

S

U
N

IK
U

S

U
N

IK
U

S

U
N

IK
U

S

På leca.no finner du mer informasjon om 
hva du trenger og hvordan du går frem.



lysthuset
lyshuset har begynt å innta norske hager igjen. Ikke så rart, 
med tanke på de kjølige sommernettene her i nord. Teltduk og 
metallstativer går igjen snart i annenhver hage, men vil du gjøre 
det ordentlig, går du for leca. og bygger et lysthus du kan være 
bekjent av.

Med store glassflater mot hagen beholder du følelsen av å være 
ute, samtidig som du sitter lunt og godt beskyttet mot vind og vær. 
og selv de kraftigste stormkastene vil ikke rikke leca-lysthuset ditt 
en centimeter. 

bygger du mindre enn 15 kvm, behøver du ikke byggemelde heller. 
Men det er sikkert smart å snakke med naboen før du begynner.

eT roM 
MeD UTSIKT

Et flott og solid lysthus med store 
skyve- eller foldedører i glass som 
slipper naturen inn og passer like 
godt i en gammel romantisk hage 
som i en moderne designerhage. 

Alle større konstruksjoner må fundamenteres ordentlig. 
Du finner alt du trenger å vite i Leca Byggebok som 
ligger som pdf på weber-norge.no
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eT GoDT hjeM 
For SyKleNe

De fleste familier har sykler 
for tusenvis av kroner. Med et 
solid sykkelskur står de bedre 
beskyttet mot vær og vind. Med 
låsbare dører beskytter du mot 
sykkeltyver også. 

Sykkelskuret & 
Søppelboden
Én ting har alle norske kommuner felles: Stygge søppeldunker. 
enten din kommune opererer med den ene eller andre formen for 
kildesortering, om du har en, to eller tre dunker – pene er de ikke.
heldigvis er det lett å gjøre noe med det. å bygge en søppelbod 
som skjuler dunkene og gir orden i kildesorteringen gjør du på et 
par kvelder hvis du bruker leca. Du kan nøye deg med en liten mur 
rundt dunkene, eller du kan lage et lite hus hvor alt er skjult for 
omverdenen.

hvis du øker dybden, kan du bruke den samme konstruksjonen 
som sykkelskur. penere, smartere og sikrere oppbevaring for fami-
liens sykkelpark.
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orDeN
 I  KIlDe-

SorTerINGeN

Søppelboden kan du bygge så stor eller så 
liten du vil. Åpen eller med dører. Du får 
uansett en penere og mer renslig løsning 
enn det du har i dag.

Et lite tips: Ta høyde for at du kan komme til å 
trenge mer plass i søppelboden i fremtiden. 
Ikke lag den akkurat på mål med de dunkene 
du har i dag. Sjekk også med kommunen om 
planene for fremtidig kildesortering.

Til disse 
konstruksjonene 
anbefaler vi 15 cm 
Leca Basic blokk.
Se leca.no for mer 
informasjon om hva 
du trenger og hvordan 
du går frem.
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Kan det bygges, 
kan det bygges 
med leca®

Alle prosjektene i denne idéboken, fra de største til de minste, tar 
utgangspunkt i en lecablokk, den geniale byggeklossen som alle 
kan lykkes med.

vi har brukt flere ulike typer blokker i denne brosjyren. på nettsi-
den leca.no finner du nærmere beskrivelser av materialbruken i de 
ulike prosjektene. her finner du også tegninger, veildeninger og 
byggebeskrivelser.

I byggevarehuset kan du få mange gode råd og hjelp til å velge 
materialer og verktøy. Der finner du også leca byggebok som er 
full av nyttige tips for deg som vil bygge selv.

Leca Universal Blokk
Den gode, gamle som fremdeles  
kan brukes til nesten alt.

Leca Såleblokk
Brukes som fundament for  
det du skal mure.

 

Leca U-blokk
Brukes der du har behov for  
bærebjelker.

 

Leca Søyleblokk
Brukes til søyler/pillarer under terras-
ser, også smart som gjerdestolpe.

Weber Murmørtel M5
En mørtel som passer til alle Leca-
blokker og til alle konstruksjoner i 
denne brosjyren. Også velegnet som 
pussmørtel til mindre konstruksjoner.

Til puss på Leca utvendig over bakken 
anbefaler vi Weber Fiberpuss. Mer 
informasjon om puss og mørtel finner 
du på weber-norge.no

 

 

Weber B 20 Tørrmørtel
Velegnet for mindre støpearbeider 
som utstøping av U-blokk og  
Såleblokk.

 
Weber Grå/Hvit Slemming
Enkleste måten å overflatebehandle 
Leca på.
 

leca lock er et helt nytt  lecasystem med not og fjær.

Verktøy

Blandemaskin

Blandevisp

Murskje

Vater

Muresnor

Stålbrett

Pussebrett

Gresskost

Øks

Mørtelbøtte

Vannbøtte

Tommestokk

Blyant

Leca Basic blokk    
Dette er den nye allrounderen som kan 
brukes til stort og smått, til garasjer, 
uthus, hagemurer og andre uisolerte 
bygg.

15 cm Basic blokk er spesielt velegnet 
til alle slags vegger.

På de fleste områdene der du tidligere 
har brukt den klassiske Lecablokken vil 
den nye blokken med not og fjær gjøre 
jobben enda enklere og raskere.

Leca Lettveggsblokk    
En helt ny blokk for innervegger. Med 
denne bygger du Norges raskeste 
lettvegger. 
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leca® Flower

I jakten på drømmehagen er det vanskelig å komme utenom  
lecakulene. løs leca er et rent naturprodukt av brent leire. De lette, 
porøse kulene egner seg godt som jordforbedringsmiddel der jorden 
er tett. De bedrer tilførselen av luft til jorda og gjør den mer porøs. 

løs leca er ideell som dreneringslag i bunnen av plantehullet ved 
nyplanting, og til toppdekke i bedene for å holde på fuktighet, hemme 
ugressvekst og isolere skjøre planterøtter mot kulde.
 
bygger du blomsterkasser i leca, bør du legge et godt dreneringslag 
av løs leca i bunnen av kassen. Det kan også være fornuftig å blande 
inn løs leca i plantejorden for å gjøre den mindre kompakt.

løs leca til potter, bed og rabatter.
Drenerer, lufter og forbedrer jorden.

Små groper og ujevnheter 

i plenen fikser du enkelt 

med løs leca og et lag jord 

på toppen.
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VI støtter  
skIjentene

Saint-Gobain Byggevarer AS
brobekkveien 84
postboks 216 Alnabru
0614 oslo
Tel. 22 88 77 00
Fax: 22 64 54 54
e-post: info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

Mer informasjon om prosjektene finner du på leca.no

Leca selvbyggerkurs på nett finner du på selvbyggerkurs.no

Prøv også vår servicetelefon for private selvbyggere: 820 200 40.

Følg oss på Facebook, Twitter og  Youtube:

facebook.com/Weberleca twitter.com/SG_Weber_NO youtube.com/lecaweber


