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KAKELUGNSLERA 
 

Kakelugnslera används för lagning av puts och tegel inuti kakelugnen. Den främsta anledningen 

till att lera används är att den har en förmåga att utvidga sig och ta upp samt fördela det tryck 

som värmen alstrar. Lerans egenskaper gör ugnen hållbar och säker och motverkar att kaklen 

sprängs och läckor uppstår. Förpackningen räcker normalt till 2–3 kakelugnar. 

 

Gör så här: 

1. Se till att kakelugnen är kall. 

2. Avlägsna gammalt löst lerbruk och eventuellt löst tegel med hjälp av en slö morakniv 

eller en spackelspade. Sopa eller dammsuga ur eldstaden. 

3. Om ytan som ska muras är väldigt sotig kan det vara bra att borsta ytan med en 

stålborste. Puts fäster inte på sotiga och feta ytor. Tvätta därför tegelytorna med vatten 

och svamp. 

4. Blöt ordentligt de ytor som ska muras. Använd svamp och vatten. 

5. Blanda det torra lerbruket med vatten till en smetig, men inte rinnig konsistens. 

6. Mura tillbaka löst tegel med hjälp av leran. Försök pressa in så mycket lera som möjligt 

i hålrum och fogar.  

7. Putsa sedan hela ytan med ett tunt lager lera.  

8. Blöt svampen och svep över de lerputsade ytorna. Putsen ovanpå tegelstenarna ska vara 

mycket tunt, annars finns risk att det spricker och lossnar i förtid. 

9. Räkna med en torktid på en till två veckor beroende på tjocklek av lagning/puts, 

årstid, temperatur och luftfuktighet.  

10. Börja sedan att elda försiktigt med mycket små brasor och trappa stegvis upp till en 

normal brasa. Läs mer om eldning i kakelugn i artikeln Om kakelugnar på vår hemsida. 

 

När putsen börjar spricka och falla ner är det dags att putsa om. Normalt behöver insidan putsas 

om varje år eller med några års mellanrum beroende på hur ofta kakelugnen eldas i. 

 

Observera! Några andra verktyg än händerna behövs inte till själva murningen. Lerbruket fräter 

inte på huden utan är bekvämt att arbeta med. 

 


