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CD Toren „Koning“

Werk
b

lad

Bijpassende
werkbladen
kunt u gratis downloaden

www.aduis.com

Naam:
Inhoud:
2 Triplex
4 Triplexr
1 Triplex
2 Triplex
1 Triplex
20 Houten latjes
4 Houten latjes
2 Houten latjes
2 Houten latjes
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:
2x A
3x D
2x G
H
56x C
4x B
3x E, 1x F
2x F

Gereedschap:
Potlood, liniaal
Hobbylijm, houtlijm, hamer
Lijmtang / lijmklem
Troffelzaag, Figuurzaag
Zaagbakje voor 45° hoek
Schuurpapier, Schaar
Eventueel Boormachine
Boortje Ø 8 mm of 10 mm
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Handleiding

1. OVERZICHT:
De CD Toren Koning bestaat uit de volgende 3 delen:
1. Sokkel van gekruiste of op verstek gezaagde latjes
2. Het geraamte (deel met de CD vakjes)
3. Het hoofd met kroon en extra CD vak
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2. PLAK TEKENING 1 EN 2 AAN ELKAAR:
Knip tekening 2 precies over de kniplijn uit en plak deze
met tekening 1 aan elkaar.
3. DE CD VAKJES:
ONDERDEEL A: LATJES – TEKENING 1 EN 2:
Om latjes op de juiste afstand te krijgen is een
liniaal uitgetekend op de rechter zijde van tekening 1 en
2. 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.
LET OP: de 2e zijde is in spiegelschrift!!!
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Variant met gaten: De gaten kunnen naar eigen inzicht
aangebracht worden en zijn dienen voor de sier. Neem
hiervoor de afstanden voor de boorgaten van tekening 3.
Boor de siergaten uit met boortje Ø 10 mm (of kleiner)
en schuur de gaten mooi glad met schuurpapier.

1

E

F

4. OPDELING VAN DE LATJES:
• 4 latjes (B) 225 mm
• 56 latjes (C) 130 mm

19 latjes voor 56 delen (C)
4 latjes (B)

Verlijm de latjes (B) en (C) op de onderdelen (A).
LET OP: de afstand van het eerste latje (C) tot aan de rand (boven en onder) en die in het midden
moet precies 6 mm zijn (zie afbeelding op de volgende pagina)!
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Onze tip: De latjes (B) en (C) plakken meteen op de onderdelen (A), wanneer je ze van te voren
met een strijkijzer licht verwarmt. Maar wees voorzichtig wegens brandgevaar. Werk bovendien
altijd met houtlijm en laat de lijm goed drogen!!
5.HET GERAAMTE IN ELKAAR ZETTEN:
A
D
D
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Verlijm het geraamte volgens de tekening in elkaar en controleer of dit lood recht staat. Daarbij
kun je het beste lijmtangen en lijmklemmen gebruiken.
Daarna blijft één stuk triplex (150 / 127 / 6 mm) over om daarvan de sierlijst te maken. Deze
wordt pas op het laatst gemaakt.
6. DE SOKKEL: Bij het maken van de sokkel kun je kiezen uit twee varianten:
Variant 1: latjes die in een kruis worden verlijmt
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2 latjes (450/40/18 mm)

2 latjes (180/40/18 mm)

• Teken de sokkelonderdelen volgens de tekening boven uit. Vervolgens afzagen met een troffelzaag. Eventueel kun je ook een verstek zagen om dit te oefenen.
• Schuur de zaagkanten mooi glad met schuurpapier.
• Markeer de plek waar de latjes over elkaar gelijmd moeten worden.
• Verlijm vervolgens de sokkel volgens de tekening.
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• Verlijm vervolgens het geraamte op het midden van de sokkel.
Variant 2: Op verstek gezaagd

M

L

K

K

2 Latjes (450/40/18 mm)

2 latjes (180/40/18 mm)
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• Teken de sokkel uit op de latjes. Daarna de latjes op maat zagen met behulp van een troffelzaag en een verstekbakje.
• Schuur de zaagkanten mooi vlak.
J
• Verlijm de sokkeldelen volgens de afbeelding in elkaar.
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• Verlijm vervolgens het geraamte met de sokkel in elkaar.
7. SIERELEMENTEN – TEKENING 3 EN 4:
Sierelementen zijn de kop, armen, ogen en de oren. Teken deze delen uit op de triplex plankjes
volgens onderstaand overzicht:
2 Triplex 135 / 80 / 6 mm
1 Triplex 90/ 80 / 6 mm
1 Triplex 150 / 127 / 6 mm
1 Triplex 200 / 50 / 6 mm
Handleiding

Het hoofd 2 x (G), (H)

Kroon, armen, ogen, oren

N° 200.158

Handleiding

• Zaag de onderdelen 2 x (H) + (G) met een figuurzaag
uit en schuur de kanten mooi glad.
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• Verlijm de onderdelen volgens de tekening in elkaar
en vervolgens op het geraamte.
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• Zaag van het overgebleven triplex de armen, kroon,
etc. uit en schuur deze glad.
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• Lijm vervolgens de sierelementen volgens de tekening op de CD Toren.
8. OPPERVLAKTE:
Neem een stuk schuurpapier en schuur het gehele
werkstuk nogmaals na (vooral alle hoeken en kanten
mooi glad schuren en afronden).
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Daarna kun je het natuurlijk elke kleur geven die je
maar wilt.
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OPPERVLAKTE BESCHERMING: met blanke lak het
geheel aflakken.
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Veel plezier en succes!!!
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