N° 200.145

Kerstpiramide
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Let op: laat brandende kaarsen
nooit onbeheerd achter!!!

Naam:
Inhoud:
1 Triplex
1 Triplex
1 Triplex
2 Triplex
1 Houten latje
1 Lasdraad
4 Theelichtjes
1 Schroefoog
1 Metaalhuls - cilinder
1 Rondhout
1 Voorgevormd wiel
Inhoud

Groep/klas:

220 / 220 / 6 mm
240 / 190 / 6 mm
180 / 150 / 4 mm
210 / 115 / 3 mm
190 / 20 / 10 mm
200 / Ø 3 mm

Delen:
A
B, D, E
C
G
F
draaiingsas

8 x 3 mm
draailager
ca. 20 / Ø 4 mm
Ø 40 mm

– 8 inkepingen

Gereedschap:
Potlood, liniaal, passer
Hamer, boormachine
Boortjes Ø 3 / 4 mm
Hobbylijm, houtlijm
Toffelzaag, figuurzaag
Schuurpapier, houtvijl
Schaar, Tesa plakband
Vijl, figuurzaagplankje
Priem, eventueel nijptang
Olie, bankschroef

N° 200.145

Handleiding

Deze Kerstpiramide garandeert een swingende kerst. Zodra de kaarsjes branden draaien de
kerstfiguren en de draaischijf in het rond. Ook wij zijn telkens weer gefascineerd, wat hete lucht
allemaal kan bewegen. Om de piramide te bouwen ga je als volgt te werk:
Metalen huls lijmen

DE HANDLEIDING:
De grondplaat (A) - ontwerp 1 en ontwerp 2:
Plak eerst ontwerp 1 en ontwerp 2 aan elkaar.
Teken de 4 rondingen op de hoeken en de boring in
het midden Ø 4 mm van het triplex (A).
Boor het gat Ø 4 mm in het midden en zaag de rondingen met een figuurzaag uit.
Bewerk de zaagranden met schuurpapier na.
Lijm de metalenhuls in het gat Ø 4 mm.
De delen (B), (C), (D), (E):
Knip de sjablonen voor de delen grof met een schaar
uit en plak ze met transparant plakband (Tesa) op de
triplex plaatjes.
Boor in de delen (C), (D) en (B) een gat Ø 3 mm.

Boringen Ø 3 mm

Steek de plaats van het schroefoog op deel (E) met
een priem goed voor en markeer deze plaats daarna
met een potlood.
Zaag de delen met een figuurzaag uit. Bewerk de
zaagranden met schuurpapier na.
Positie van het schroefoog voorsteken

Draaiingsas (lasdraad) met delen (C) en (D):
Punt

Draaias

Lasdraad - draaiingsas

Ontbraam de uiteinden van de lasdraad.
Vijl één einde van de draaiingsas volgens afbeelding
tot een spitse punt. De punt moet de vorm van een
potloodpunt hebben.
Breng lijm op de delen (D) aan.
Lijm de delen (D) en (C) aan elkaar en sla de draaiingsas in. Daarvoor gebruik je een geopende bankschroef.
Handleiding
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de as uit
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De delen (E) en (F) met de draaischijven (C) en (D) op de
grondplaat (A) bouwen:
De draaiingsas (lasdraad) Ø 3 mm moet zich gemakkelijk in het
schroefoog kunnen draaien. Indien nodig, het schroefoog met
een nijptang lichtelijk openen.
Lijm de ster op deel (E).
Schroefoog met nijptang openen alleen indien nodig!

Positie van het schroefoog - zie ontwerp 1: draai het schroefoog zover in, dat het middelpunt van de ring 5 mm van het triplex verwijderd is en loodrecht boven de metalen huls staat.
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Zaag 4 latjes (F) volgens afbeelding af en bewerk de zaagranden met schuurpapier na.
Lijm 2 latjes (F) volgens afbeelding boven, danwel afbeelding beneden, danwel ontwerp 1 en ontwerp 2 op de grondplaat (A).
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Let op: de draaias met de delen
(C) en (D) moet voor het lijmen
door het schroefoog gestoken
worden.
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Steek de draaiingsas door het schroefoog van deel (E).
Lijm deel (E) en de resterende 2 delen (F) op grondplaat (A).
Handleiding
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Het warme lucht wiel - ontwerp 2:
Lijm het rondhout Ø 4 mm in de boring van het piramidewiel en zaag de einden van het rondhout kort af.

Verdieping Ø 3 mm - 5 mm diep

Boor een verdieping Ø 3 mm in het midden van het wiel.
Knip de sjablonen voor de vleugels grof met een schaar
uit en plak ze met transparant plakband op de triplexplaatjes.
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Zaag de 8 vleugels (G) met een figuurzaag uit en schuur
de randen na. Lijm de vleugels (G) in het piramidewiel.
Steek het voltooide warme lucht wiel op de draaias.
Figuurtjes - ontwerp 4:
Zaag uit de rest van het triplex (180 / 150 / 4 mm) de
figuurtjes uit. Gebruik hiervoor de sjablonen van ont-

Warme lucht wiel - aanzicht van
onder:

werp 4 of ontwerp je eigen vormen.
Bewerk de zaagranden van de figuurtjes met schuurpapier na.
Beschilder de figuurtjes na eigen inzicht en lijm deze
op deel (C).
Belangrijk: Het gewicht van de figuurtjes moet gelijkmatig op deel (C) worden verdeeld. Alleen op deze
manier kan de piramide perfect draaien.

Vleugels aan de onderkant kort inlijmen.

Proefdraaien - test de volgende punten:
De piramide moet op een loodrechte (vlakke) ondergrond staan.
Het schroefoog moet exact loodrecht (vertikaal) in deel (E) ingeschroefd zijn.
Het schroefoog moet loodrecht boven de cilinder (metalen huls) (draailager) zijn.
De figuurtjes moeten qua gewicht gelijkmatig op (C) verdeeld zijn.
De draaias (lasdraad) moet haar punt onder precies in het midden (centrum)
hebben en moet de vorm van een potloodpunt hebben.
Vermijd bij het opstellen van de piramide tocht en laat de kaarsen nooit onbeheerd branden.
Tenslotte nog een druppel olie in de metalen huls, de kaarsen aansteken...

Veel plezier en succes gewenst!!!
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