
Kastalasteinn - leiðbeiningar 

 

Uppbygging á vegg með 
samsetningarkubbum 
Samsetningarkubbar takmarka hreyfingu 
steinanna við hleðslu veggjarins. Hægt er að 
hlaða lóðréttan vegg svo og vegg með 10° 
halla. Ef hlaða á hærri veggi er nauðsynlegt að 
múra með samsetningarkubbunum. 

Hæð veggja 
Eingöngu notaðir samsetningarkubbar: 
Hæð hallandi veggjar að ca 0,95 m. Hæð á lóðréttum stoðvegg að ca 0,63 m. 
 
Samsetningarkubbar notaðir með múrblöndu: 
Fyrir hærri frístandandi veggi að ca 2,0 m hæð  
(hentar ekki fyrir stoðveggi). 
 
Undirstaða 
Breidd undirstöðu ca 0,4 m. 

 

Stoðveggur með 10° halla - 
útfærsla 1 
Hámarkshæð stoðveggjar úr óðalshleðslusteini 
með 10° halla er u.þ.b. 1,05 m frá efri brún 
undirstöðu. Það samsvarar sex steinaröðum 
ásamt hatti. Sýnilegur hluti veggjar ætti ekki 
að fara yfir u.þ.b. 0,95 m. 
 
Fyrsta steinaröð er lögð í múr ofan á 
undirstöðu sbr. 
teikningu hér til hliðar. 

 

Stoðveggur með 10° halla - 
útfærsla 2 
Hámarkshæð stoðveggjar með 10° halla er 
u.þ.b. 0,96 m án hatts frá efri brún undirstöðu 
sem samsvarar sex steinaröðum. Sýnilegur 
hluti veggjar ætti ekki að fara yfir u.þ.b. 0,86 
m. 



 

Lóðréttur stoðveggur - útfærsla 1 
Hámarkshæð lóðrétts stoðveggjar úr 
óðalshleðslusteini er u.þ.b. 0,73 m frá efsta 
punkti undirstöðu: Það samsvarar fjórum 
steinaröðum ásamt hatti. Sýnilegur hluti 
veggjar ætti ekki að fara yfir u.þ.b. 0,63 m. 
Undirstaðan í þessari uppfærslu er hella í 
stærðinni 30x30x5 cm (fæst hjá BM Vallá). 

 

Lóðréttur stoðveggur - útfærsla 2 
Hámarkshæð lóðrétts stoðveggjar án hatts er 
u.þ.b. 0,64 m frá efsta punkti undirstöðu: Það 
samsvarar fjórum steinaröðum. Sýnilegur hluti 
veggjar ætti ekki að fara yfir ca 0,54 m. 
Undirstaða úr steypu ætti að vera með málum 
sem sýnd eru á teikningu. Fyrsta steinaröð er 
lögð í múr á undirstöðu. 

 

Hleðsla veggjar - byrjun 
Til að forðast gegnumgangandi fúgu eru tveir 
möguleikar þegar byrjað er að hlaða vegg: 
 
1. Fyrsta stein er snúið í 90°. 
2. Fyrsti steinn er klofinn í miðju. 

 

Hornhleðsla 
Teikningin sýnir fyrstu og aðra steinaröð þegar 
veggur með horni er hlaðinn. Með þessu er 
komist hjá því að fúgur standist á og ekki sést í 
samsetningarkubba. 

 
 

 

Hallandi veggur - hlaðinn hálft í 
hálft 
Teikningar sýna steina í  
hallandi stoðvegg með einni stærð steina. Með 
því að snúa fyrstu steinunum í  
90° fæst hleðsla sem er  
hálft í hálft. Við hleðslu veggjar með hatti ætti 
efsta röðin að útfærast eins og myndin sýnir til 
að hattur passi ofan á hleðslu. 

 
 
 
Veggir með innskotum - stallaðir veggir 
Teikningin sýnir útfærslu tveggja steinaraða við hleðslu veggjar með innskoti. Hægt er að 
ráða stærð innskots. 



 

Bogar 
Teikningin sýnir bogahleðslu með radíus innri 
og ytri boga. 
 
Ytri bogi: 
Radíus neðstu steinaraðar á að vera minnst R = 
1,90 m (u.þ.b. 8° millli tveggja steina) annars 
verður fúga of stór. Í hallandi veggjum þarf að 
athuga að því hærri sem veggurinn er því 
minni verður radíusinn. 
 
Innri bogi: 
Radíus neðstu steinlagnar verður að vera undir 
R = 1,725 m. 

 

Súlur 
Teikningin sýnir tvær steinaraðir í vegg með 
súlu. Með þessari mismunandi röðun steinanna 
er komist hjá gegnumgangandi fúgu í súlu og 
vegg og ekki sést í samsetningarkubba. 

 
 
Fjöldi steina: 
Ca 50 steinar í hvern m í hæð súlu. Ofan á súluna er settur sérstakur hattur sem fæst hjá BM 
Vallá og er hann lagður í múr. 
 
Til að auka stöðugleika súlunnar er hægt að fylla miðju hennar með steypu. 
 


