N° 200.630

Saladetang
Hier kan ik een
slaatje uit slaan……
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Naam:
Inhoud:
2 houten planken
1 tafelblik verzinkt
1 tafelblik verzinkt
4 klinknagels

Inhoud

Groep/klas:

200 / 50 / 5 mm
165 / 20 / 55 mm
80 / 20 / 55 mm
3 x 8 mm

Onderdelen:
A
B
C

Gereedschap:
potlood, liniaal
boormachine
boortje Ø 3 mm, Ø 4 mm
tang (plat), blikschaar
schuurpapier
ﬁguurzaag, houtvijl
hamer
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DE HANDLEIDING:
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1. HET ZIJPROFIEL VAN DE SALADETANG:
We beginnen met het zijproﬁel van de saladetang. Knip de 2 sjablonen (achteraan) uit en plak deze
op de smalle kant van de houten latten (A) (200 / 50 / 5 mm). De sjablonen dienen als oriëntering
voor het proﬁel. Schuur het proﬁel met een vijl of met schuurpapier uit het stuk hout.
A
A

2. DE VORM VAN DE SALADETANG – FIGUURZAGEN:
Teken op beide tangen de vorm uit en markeer de boorgaten (zie sjabloon 2). Boor eerst de gaten
met een boortje van Ø 4 mm. Zaag dan de vorm met een ﬁguurzaag uit. Schuur de kanten met
schuurpapier na. Alles mooi gladschuren en afronden.

A

3. METAALBEWERKING:
Teken op de stukken blik de boorgaten van Ø 3 mm uit zoals op de sjabloon achter staat aangegeven. Boor de gaten met een boortje van Ø 3 mm. Let op: je moet het blik tijdens het boren
met een tang vast houden. Beweeg de boor meerdere keren in het gat van boven naar beneden.
Snij vervolgens met een blikschaar het stuk blik (C) (80 / 20 mm) in 2 delen van 40 mm. Rond
vervolgens bij de stukken blik de hoeken goed af, breek de kanten en verwijder alle boorresten.
4. DE KLINKNAGELS:
De kop van de kinknagel komt aan de buitenkant. De
klinknagel met een vijl licht afschuren. Hierdoor kan je
de klinknagel beter door de metalen- en houten delen
laten glijden.
Altijd slechts op ¼ van de klinknagel kloppen.
Met lichte rond draaiende klopbewegingen de klinknagels vast hammeren. Je begint in het midden.
Let op: de klinknagel voorzichtig vast hameren, anders
kan het hout scheuren.
Buig tenslotte de tang in de juiste vorm (zie het plaatje
M 1:1 achteraan).

A
Kop van de klinknagel
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Aan de binnenkant plat slaan

5. TIP VOOR DE PROFS:
Profs behandelen hun saladetang met olie (die geschikt is voor consumptie). Het hout is beschermd en de vlammen in het hout krijgen een bijzondere gloed.

Veel plezier en succes gewenst!!!
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