N° 200.429

CD Toren „Chaos-hoek“

Naam:
Inhoud:
2 Triplex planken
4 Triplex planken
1 Triplex plank
2 Triplex planken
1 Triplex plank
20 houten latten
4 Houten latten
2 Houten latten
2 Houten latten
Inhoud

Groep / klas:

470 / 150 / 6 mm
150 / 127 / 6 mm
200 / 50 / 6 mm
135 / 80 / 6 mm
90 / 80 / 6 mm
400 / 5 / 5 mm
225 / 5 / 5 mm
450 / 40 / 18 mm
180 / 40 / 18 mm

Delen:
A, B
C, H
L
K, L
J
F, G
E
D

Gereedschap:
Potlood, Liniaal
Hobbylijm, Houtlijm, Hamer
Lijmklem / lijmtang
Troffelzaag, figuurzaag
Zaagbakje voor 45° hoek
Schluurpapier, schaar
Eventueel Boormachine
Boorje Ø 8 mm of 10 mm

N° 200.429

Handleiding
De hanDleIDInG:
H

1. De TekenInGen aan elkaar plakken:
We beginnen met de tekeningen: Knip tekening 3 precies over de
kniplijn uit en plak deze met tekening 2 aan elkaar.

C

2. heT GeraamTe Deel (a) en (B) – TekenInG 2 en 3:
F
Teken het patroon op de triplex plank (A) en (B) (470 / 150 / 6
mm) uit. Dit doe je door het patroon met een balpen na te
tekenen en daarbij goed door te drukken, waardoor het patroon
in het hout wordt gedrukt. Je kunt de sjablonen ook uitknippen
en met tape op het hout plakken. Let op: Knip eerst deel (A) uit,
deel (B) is namelijk 6 mm smaller. Deel (B) zaag je als tweede deel
uit.
B

G

C
A
B

A

Deel (B) is 6 mm smaller dan (A) en gespiegeld!
C

D

Latten: Teken de indeling voor de cd vakjes op de delen (A) en
(B) (470 / 150 / 6 mm) uit. Om de latjes op de juiste afstand
te krijgen is een liniaal uitgetekend op tekening 2 en 3. Daarop
staat de precieze indeling van de CD vakjes. Knip deze liniaal uit
en gebruik deze om de afstanden tussen de vakjes nauwkeurig uit
te meten.

D

E

Zaag de delen met een figuurzaag uit en schuur de zaagkant met
schuurpapier na.
3. Deel (C):
Teken op de 3 triplex planken (150 / 127 / 6 mm) de 3 delen (C)
uit. Zaag de delen met een figuurzaag uit en schuur de
zaagkanten na.
A
C

3 x deel (C)

B

A is langer

Lijm het geraamte zoals
op het plaatje aan elkaar.

B is korter

C
C

C
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4. verDelInG van De laTTen:
• 28 latten (F) van 115 mm
Zaag de delen als volgt uit:
• 28 latten (G) van 100 mm
10 latten voor 28 delen (F)
10 latten voor 28 delen (G)

F

Lijm de latten (F) op deel (A) en de latten (G) op deel
(B).

G

Latten (F) lopen door

B

Tip: De latten (F) en (G) plakken gemakkelijker op de
delen (A) en (B), wanner je ze eerst met een strijkbout
voorverwarmt. Maar wees voorzichtig en kijk uit voor
verbranding!!
Het is belangrijk om de houtlijm goed te laten drogen.

A

5. heT voeTsTuk:
Het voetstuk wordt uit 1 lat van (450 / 40 / 18 mm) en uit 2 latten van (180 / 40 / 18 mm) gemaakt.

• Teken de delen voor het voetstuk op de latten uit zoals op het plaatje hierboven staat aangegeven. Zaag de delen vervolgens met een figuurzaag uit. Eventueel kun je ook een verstek zagen
om dit te oefenen.
• Schuur de zaagkanten met schuurpapier na.
• Lijm de delen van het voetstuk op de onderkant van
het geraamte.
Onderaanzicht
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6. De sIerelemenTen – Deel 1 en Deel 4:
Teken de patronen voor de sierelementen, volgens tekening 1 en 4, op de rest van de triplex planken. Zaag de delen vervolgens met een figuurzaag uit en schuur de zaagkant met schuurpapier na.
Lijm de sierelementen volgens tekening 3 of volgens het bovenstaande plaatje vast op je cd toren.

H
J

J

H

L
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K

K

H
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H

Je kunt de overgebleven latten gebruiken om zelf sierelementen te
maken.

C
B

7. oppervlakTe:
A
Neem een stuk schuurpapier en schuur het gehele werkstuk nogmaals
na (vooral alle hoeken en kanten mooi glad schuren en afronden).
Daarna kun je het natuurlijk elke kleur geven die je maar wilt.

C

OPPERVLAKTE BESCHERMING: met blanke lak het geheel
aflakken.

veel plezier en succes!!!
C
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