N° 200.195

CD-Toren Kosmos

Niet boren!

Naam:
Inhoud:
2 Triplex
4 Triplex
1 Triplex
2 Triplex
1 Triplex
20 Latjes
4 Latjes
2 Latjes
2 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:
A
D, T1
T4
T2
T3
C
B
E, F / K, L, M
F/J

Gereedschap:
Potlood, liniaal
Houtlijm, hamer
Lijmtang en/ of lijmklem
Troffelzaag, figuurzaag
Schuurpapier, schaar
Eventueel boormachine
Boortje Ø 8 mm of Ø 10 mm
Verstekbakje (45°)
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Handleiding
DE HANDLEIDING:
3

1.OVERZICHTSTEKENING:
De CD-Toren Kosmos bestaat uit de volgenden 3 Onderdelen:
1. Een sokkel gemaakt van gekruiste latjes of op verstek
gezaagde latjes.
2. Het geraamte met CD-vakjes
3. Het dak met extra CD-vakjes

D

2. TEKENING 1 EN 2 AAN ELKAAR LIJMEN:
Knip tekening 2 precies op de kniprand uit en plak deze daarna
met tekening 1 aan elkaar. Zo heb je het beste overzicht!
3. HET GERAAMTE:
ONDERDEEL (A): LATJES–TEKENING 1 EN 2:
Om de latjes op de juiste afstand te verlijmen is een liniaal
bijgevoegd in de beschrijving. Je vindt deze op de rechter
zijde van tekening 1 en 2 samen met de precieze indeling van
de CD-vakjes. Knip de liniaal uit en gebruik deze voor het
aftekenen van de afstanden tussen de latjes.
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Let op: De tweede zijde is in spiegelbeeld!!!
Variant met gaten: De gaten kunnen naar gelieve worden aangebracht en dienen alleen als
versiering. Neem de afstanden op van de gaten volgens tekening 3 en boor ze uit met een boortje
van Ø 10 mm of kleiner. Schuur daarna de gaten met schuurpapier mooi vlak en rond.
4. INDELING VAN DE LATJES:
• 4 latjes (B) 225 mm
Zaag de latjes als volgt uit:
• 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 tussen de latjes (C) en de
afstand tussen de latjes en de onderkant, bovenkant en het middenstuk moet overal precies 6 mm
zijn (zie afbeelding volgende bladzijde).
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Tip: De latjes (B) en (C) plakken meteen op de onderdelen (A), wanneer je ze voor het plakken
met een strijkbout een beetje verwarmt. Maar let op dat de latjes niet verbranden! Gebruik hier
houtlijm en laat de lijm goed drogen!
5. HET GERAAMTE OPBOUWEN:
A
D
D
D

Lijm het geraamte volgens de tekening in elkaar. Controleer of de toren loodrecht staat! Gebruik
bij het verlijmen een lijmtang of lijmklem.
Nu blijft er nog één stuk triplex (150 / 127 / 6 mm) over. Dit stuk hout wordt later voor de sierelementen gebruikt.
6. DE SOKKEL: Je kunt kiezen uit 2 sokkelvarianten:
Variant 1: Latjes kruislings met elkaar verlijmen.

2 Latjes (450/40/18 mm)

2 Latjes (450/40/18 mm)

• De latjes voor de sokkel volgens de afbeelding aftekenen en afzagen met een troffelzaag.
Maak daarbij eventueel gebruik van een verstekbakje.
• Schuur alle zaagkanten met schuurpapier mooi vlak.
• Markeer nu de plaats waar de latjes elkaar kruisen.
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• Verlijm de latjes tot een sokkel volgens de tekening.
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• Verlijm tot slot de sokkel met het geraamte samen.
Variant 2: Op verstek gezaagd:
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• Teken de sokkeldelen af volgens de afbeelding en zaag deze af
met behulp van een troffelzaag en een verstekbakje.
• Schuur alle zaagkanten met schuurpapier mooi vlak.
• Verlijm de latjes tot een sokkel volgens de tekening.
• Verlijm tot slot de sokkel met het geraamte samen.
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8. OPPERVLAKTE:
Schuur het hele werkstuk nog een keer op (vooral de hoeken en
kanten afronden). Je kunt de CD-Toren in elk gewenste kleur
verven. Maak er een bont geheel van!
OPPERVLAKTE BESCHERMING: Om dit gebruiksvoorwerp te
beschermen tegen vuil en vocht kun je de CD-Toren het beste
behandelen met transparante lak.
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7. DE SIERELEMENTEN – TEKENING 3 en 4:
Op de overgebleven triplex resten kun je nu volgens tekening 3
en 4 de driehoekige sierelementen (T1 – T3) uittekenen. Zaag de
onderdelen vervolgens uit met een figuurzaag en schuur de zaagkanten mooi vlak. Lijm daarna de driehoeken op het dak van de
CD-Toren (zie ook tekening 1).

Veel plezier en succes!!!
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