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afspelen:

Naam:
Inhoud:
3 Triplex plankjes
2 Houten latten
2 Houten latten
1 Houten lat
2 Triplex plankjes
1 Triplex plankje
1 Triplex plankje
2 Rondhoutjes
1 Dakvilt (bedekking)
1 Dakvilt (bedekking)
3 Schroefogen
35 Spijkers
Inhoud

Groep / klas:

180 / 120 / 10 mm
200 / 20 / 10 mm
250 / 20 / 10 mm
80 / 30 / 30 mm
180 / 100 / 10 mm
220 / 130 / 6 mm
220 / 124 / 6 mm
180 / Ø 10 mm
300 / 250 mm
140 / 120 mm
16 x 6 mm
25 mm

Delen:
A/B
G
F
H
E
C
D

Gereedschap:
Potlood, liniaal
Boormachine, boortje Ø 10 mm
Klem of schroefklem
Watervaste lijm, houtlijm, hamer
Toffelzaag, ﬁguurzaag, houtvijlen
Schuurpapier
Schaar, plakband transparant
Priem
Eventueel boortje Ø 1,5 mm
Cutter

Handleiding
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DE HANDLEIDING:
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1. Explosie tekening: verschaf jezelf een overzicht
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2. De zijkanten (A) - tekening 2:
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• Knip de sjablonen voor de zijkanten (A) met de schaar uit en plak
ze met transparant plakband op de triplex delen.
Optie: breng de vorm van de delen (A) met een potlood en liniaal
over.
• Prik de steekpunten met een priem voor.
Optie: boor gaten Ø 1,5 mm - daardoor worden schuin ingeslagen
spijkers voorkomen.
• Zaag de delen (A) met de figuurzaag uit en werk voor de zaagranden met schuurpapier na.
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3. De delen (A), (B) en (E) in elkaar zetten - zie de stuklijst:
• Lijm en spijker de delen (A), (B) en (E) volgens afbeelding in elkaar.
- Gebruik watervaste lijm.
4. Het dak - de delen (C) en (D):
• Prik de steekpunten voor het spijkeren met een priem voor of boor
gaten Ø 1,5 mm.
• Zaag de uitsparingen in de delen (C) en (D) volgens afbeelding met
de figuurzaag uit en werk de zaagranden met schuurpapier na.
Handleiding
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Spijker
25 mm
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Deel (D) is met
het schuine gedeelte van dak (A)
verbonden.
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Uitsparing
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Uitsparing
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Deel (C) over deel (D)
vastspijkeren.
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• Spijker deel (D) op de schuine zijden van de delen (A).
• Spijker deel (C) op de schuine zijden van de delen (A) en
over de randen van deel (D).
5. Het aanvliegonderstel:

Ø 10 mm
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• Boor in de delen (F) de gaten Ø 10 mm.
• Lijm de 2 delen (F) en de 2 rondhoutjes
Ø 10 mm tot een frame (onderstel) in elkaar.
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Latjes (G) vastlijmen
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6. De delen (F) en (G) vastlijmen:
• Lijm de delen (F) op de bodem (B).
• Lijm de 2 latjes (G) (200 / 20 / 10 mm) volgens afb. op.
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• Lijm het grotere stuk dakvilt over de delen (C) en (D). Lijm
het dakvilt zo op, dat de randen aan alle vier de zijden van
het dak gelijkmatig uitsteken.
-> Gebruik voor het lijmen UHU Kraft of Pattexlijm.
• Snij het uitstekende dakvilt met een cutter af.
• Snijd ook de uitsparing voor deel (H) uit.
Optie: Buig het uitstekende dakvilt om en plak het vast
aan de voorkant van het dak.
• Buig het kleine stuk dakvilt in het midden om en plak latje
(H) in het midden van het dakvilt. Leg het dakvilt met het
latje nu over de delen (C) en (D).
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8. De schroefogen:

Veel plezier en succes!
Handleiding
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Rondhoutje Ø 10 mm

7. De dakbedekking:

• Schroef telkens 1 schroefoog in de delen (A).
• Schroef 1 schroefoog door het dakvilt in het midden
van deel (H).
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