MONTERINGSANVISNING

Så här kommer Bush-upp se ut under
busken när grenarna tynger ner fjäderbenen!

Distanshållare

Det går snabbt att montera Bush-up när man har gjort det en gång. Första gången kan det vara
bra att vara två om det är en stor buske. Det gäller att komma ihåg några enkla saker, vilka
markerats med rött nedan.
1. Varje led/pinne (totalt 3 st.) som bildar distanshållaren har två hål i varje ände.
Två fjäderben har låsringar som sitter på dem. Låsringarnas höjd kan regleras genom att
man trycker ihop låsringen samtidigt som man med hjälp av t.ex. pekfingret trycker/för
dem upp eller ned längs fjäderbenet.
2. Ta loss låsringarna från de två fjäderbenen och stoppa ner fjäderbenen i de två motsatta
hålen på samma led/pinne i distanshållaren. Sätt tillbaka låsringarna ungefär på mitten
på de två benen. De kan justeras till lämplig höjd efter monteringen.
3. Placera de två fjäderbenen i distanshållaren på varsin sida om buskens rotsystem.
Respektive fjäderben ska stå ganska rakt under dess hål i distanshållaren, och min ca en
dm ned i jorden.
4. Nu kan du stoppa ner de övriga fyra fjäderbenen i de resterande yttre hålen på
distanshållaren. Nu har varje led/pinne två fjäderben isatta.
5. Sätt fast ena öglan på repet i ett av fjäderbenen. Dra därefter repet vidare runt och under
busken utan att sätta fast det. När du kommit runt busken så sätt fast den andre
änden/öglan av repet i samma krok som du satt fast den första. Nu bildar repet en ring
kring busken.
6. Gå runt busken och ta sedan motsatta fjäderbenet på samma led/pinne i distanshållaren
och böj ner fjäderbenet och fäst det i repet. Gör därefter exakt på samma sätt med varje
fjäderben och dess motsatta ben.
7. När du klar kan du justera hur du vill att busken ska se ut. Kanske vill du ha mer grenar
åt ett håll och då kan du bara lossa ett fjäderben från repet och föra över grenar åt det
håll du vill. Om du vill att busken ska hållas ihop mer (som en blombukett i en vas) så
korrigerar du med repet genom att dra upp och placera repet högre runt busken. Eller
trycker du ner repet för en mer naturlig form på busken. Du kan även dra ihop repet,
t.ex. göra en knut på det, för att korta det om det ger dig den form du vill ha. Klipp helst
inte av repet för när busken har växt kanske du vill att repet ska vara längre. På
motsvarande sätt kan du med justering av låsringarna höja och sänka distanshållaren så
att busken får en längre rakare och sammanhållen nederdel. Det mesta är justerbart och
om du vill se exempel och få tips så titta på vår hemsida www.bush-up.com

