N° 200.414

N.Y. Timesquare

1 2

Één bouwpakk
et met 2
uitvoeringen.

Let op: uurwerk mag niet vallen!
Naam:
Inhoud:
1 Aluminiumblik
1 Koperblik
4 Houten lijsten met
noest 4 mm
4 Houten latten
1 Houten lat
1 Uurwerk
4 Houten kogels
1 Set wijzers
1 Rondhout
1 Moer
Inhoud

Groep / klas:

125 / 125 / 1 mm
125 / 125 / 0,6 mm
105 / 15 / 15 mm
100 / 5 / 5 mm
110 / 60 / 15 mm
Ø 25 mm / boring Ø 6 mm
uur, minuten, seconden
60 mm / Ø 6 mm
messing voor uurwerk, bouten

Delen:
C1
C2
A
B
D, F
E

Benodigd gereedschap:
Potlood, lineaal, passer
Boormachine
Boor Ø 3,5 mm, Ø 6,5 mm,
Ø 8 mm
Hobbylijm transparant
schuurpapier
toffel, figuurzaag, houtvijl
lijm, houtlijm, hamer
figuurzaagplankje (bijlage)
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DE WERKBESCHRIJVING:
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Meteen aan het begin moet je voor een model kiezen. Je kunt een staande klok (tekening 1) of een wandklok
(tekening 2) maken.
Afhankelijk van de keuze, tekening 1 of 2 nauwkeurig aan elkaar plakken.
De tekeningen zijn de basis van jouw werk! De tekening bestaat uit 2 bladzijden. De onderste zijde eerst
langs de kniplijn afknippen, daarna exact aan elkaar plakken.

2. DE WIJZERPLAAT – HET METAALWERK:
De wijzerplaat bestaat uit twee verschillende blikmetalen. Je bepaalt zelf
welke je op de voorgrond en welke je op de achtergrond zet.
Let op: het blik met de afgeschuinde hoeken is altijd het koperblik!!! De
houten kogels worden op het aluminium blik geplakt. Of de houten kogels
voor of achter op het blik worden bevestigd, is niet belangrijk.
• Het blik op de achtergrond heeft maar een boring Ø 8 mm in het centrum
(diagonalen).
• Het blik op de voorgrond is de eigenlijke wijzerplaat. Je kunt of zelf een ontwerp maken of de vorm van
het sjabloon M 1 1 overnemen.
• Als je de vorm overneemt, ga je als volgt te werk: de sjablonen „voorgrond“ uit de tekening knippen en
met plakband op de metalen plaat, voorgrond, vastmaken. Dan alle gaten volgens de sjablonen boren. Let
op, de boring in het centrum heeft een Ø van 8 mm. Tijdens het boren het blik met de tang vasthouden!!!
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Daarna de cijfers met de figuurzaag (metalen blad inspannen) uitzagen. Let er goed op, dat de
sjablonen niet verschuiven. Anders de sjablonen weer goed positioneren en opnieuw vastmaken.
Bij het uitzagen een figuurzaagplankje gebruiken!

3. BEHANDELING VAN HET METALEN OPPERVLAK:
Ook hier zijn er veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld: fijn schuren in een richting, asymetrisch (draaiend).
Ciseleren (met een centerpons een motief er in slaan), Hameren, krassen etc....
Om het metaal duurzaam te beschermen (koper oxideerd) kan de wijzerplaat met heldere lak voor metaal
(zaponlak) worden gelakt.

4. DE LATTEN VOOR HET KADER:
Alle kanten van de latten (A) (105 / 15 / 15 mm) goed afbramen.

5. HET KADER EN DE WIJZERPLAAT AAN ELKAAR PLAKKEN:
A

geen ruimte!
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van achter

Voor deze stap gebruik je transparante hobbylijm. Eerst leg je de beide blikken over elkaar heen en plak
je het zo aan elkaar, dat beide gaten Ø 8 mm in het centrum precies over elkaar liggen en de buitenkanten
bondig zijn. Dan de wijzerplaat en de latten (A) en (B) aan elkaar plakken. Let er bij deze stap op, dat de
wijzerplaat bondig (zonder ruimte) met lat (A) wordt vastgeplakt.

6. DIE HOLZKUGELN:
In alle vier de houten kogels met een figuurzaag een sleuf zagen.
Deze sleuf is 10 mm diep.
Vanaf hier splitst de werkbeschrijving.

7. MODEL STAANDE KLOK (TEKENING 1):

15

Het rondhout volgens tekening 1 afzagen en in de houten kogels
lijmen. In de onderste houten kogel wordt de langere ronde staaf gelijmd. Deze steekt 15 mm uit (zie afbeelding). De onderste houten kogel op de voet lijmen. Bij de drie andere houten kogels wordt een ronde
staaf van 10 mm lang bondig ingelijmd. Deze drie kogels op het aluminium blik lijmen.
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De voet: In de houten lat (110 / 60 / 15 mm) volgens tekening 1 een gat
Ø 6 mm boren (zie ook tip voor profs).
De hoeken in een hoek van 45° zagen. Dan alle kanten licht afbramen.
De staande klok op de voet lijmen. De klok moet loodrecht staan.
Als de wijzerplaat van jouw klok lichtjes gebogen moet zijn, ga je als
volgt te werk. Bij het boren van de voet aan de voorkant tot 5 mm er
iets onderleggen, daardoor zal de klok iets schuin staan.

8. MODEL WANDKLOK (TEKENING 2):
De ronde staven volgens tekening 2 afzagen en in de houten kogels lijmen. Alle ronde staven hebben een lengte van 10 mm. De ronde staven
bondig inlijmen. De kogels op het aluminiumblik plakken.
Op de latten (110 / 60 / 15 mm) de versieringen volgens tekening 2 optekenen en met de figuurzaag uitzagen.
Vervolgens de versieringen met lijm op de lijst bevestigen.

achter aanzicht

9. MONTAGE UURWERK EN WIJZERS:
Het uurwerk met de bijgevoegde fixeermoer bevestigen. De wijzers er
in zetten.

10. TIP VOOR PROFS:
De klok kan nu met een houtbeits worden gebeitst. Opdat het oppervlak
van het hout duurzaam wordt beschermd, bestrijk je het met houtlak.
De metalen delen hierbij met plakband afplakken.
achter aanzicht

Veel succes en plezier!!!
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