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afspelen:

Naam:

Groep:

Inhoud:
1 blik verzinkt

125 / 50 / 1,5 mm

2 houten latten
2 aluminium klinknagels

85 / 25 / 5 mm
3 x 16 mm

Inhoud

www.aduis.com

Delen: Gereedschap:
B
potlood, lineaal, kraspen, hamer,
verzinkboor, alleslijm
A
centerpons, ijzerzaag, schuurpapier
ﬁguurzaag met metalen blad
vijlen voor metaal en hout
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Handleiding
DE WERKBESCHRIJVING:

De vorm op het blik overnemen – kies een vorm!

1. HOEKIGE VORM:

Kras (teken) de uitsparing, de vorm van de greep en de boringen op het
blik (B) .
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2. RONDE VORM: - maken van een sjabloon:

Plak eerst de sjabonen op een stuk karton. Knip dan de sjablonen precies
op de kanten uit. Leg het sjabloon op het blik (b) en teken het na. Gebruik
hiervoor een ﬁneliner of allesschrijver.

B
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3. DE GATEN BOREN:

Boor de gaten volgens de afbeelding hierboven. Zet het blik (B) voor het boren vast in een schroefbank. Niet met de
hand vasthouden!! Boor alle boringen met een metalen verzinker met de hand voorzichtig uit.

4. METAAL ZAGEN:

Het blik (B) in een schroefbank spannen, zodat het te bewerken deel maar 20 – 30 mm uitsteekt.
Rechte kanten: Gebruik hiervoor een ijzerzaag. Span hiervoor het blik
altijd in een bankschroef, zodat je ongehinderd loodrecht naar beneden
kunt zagen.
Ronde vormen: zaag de rondingen met een ﬁguurzaag met metalen blad uit.

5. DE UITSPARING VOOR HET OMHULSEL:

Zaag de uitsparing met de ﬁguurzaag met metalen blad uit langs de boorgaten.
Vijl de uitsparing tot de getekende lijn.

6. DE HOUTEN GREEP – 2 DELEN:
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Vijl de beide houten latten (A) aan een kant schuin. Plak de latten op het blik
(Uhu Kraft, alleslijm transparant of contactlijm).
Teken de boringen Ø 3 mm op EEN houten lat en boor tweemaal door de
gehele greep.
Verzink de boringen aan beide kanten zover in, dat de klinknagels er in passen.
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Gaten maar op een deel van
de greep tekenen.

7. VASTMAKEN:

Steek de klinknagels er in en stuik (breed kloppen) met een hamer op een
aambeeld of metalen plaat.
Let op: De klinknagels matig aantrekken (breed kloppen), omdat anders het
hout kan scheuren.
Vijl de houten latten (A) met het blik aan de zijkanten kort.
Rond alle zijden met schuurpapier goed af.

A

8. TIP VOOR PROFS:

Zodat het oppervlak van de houten greep duurzaam wordt beschermd, kun
je het licht met slaolie insmeren.

B

Veel plezier en succes!

A
Explosie - overzicht

Handleiding

