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Variant - Decoraties gebrand.
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kunt u gratis downloaden
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Naam:
Inhoud:
2 Triplex hout
5 Karton
1 Triplex hout
4 sluitschroeven
4 vleugelmoeren
4 bouten
Inhoud

Groep / klas:

300 / 215 / 10 mm
A4 / 1,3 mm dik
280 / 190 / 4 mm
M5 x 40 mm
M5
M5

Delen:
2x A
5x B
C

Benodigd gereedschap:
potlood, schaar, schuurpapier
transparant plakband of balpen
boor Ø 4 mm, Ø 5 mm
figuurzaag, brandpen
hamer, houtlijm
papieren velletjes, of krant

N° 200.168

Handleiding
DE WERKBESCHRIJVING:

1. VOORBEREIDING:
• Teken de schuine hoekjes en de boringen
op de 2 triplex platen (A) (300 / 215 / 10
mm).
• Boor de gaten in de juiste grootte.
• Zaag de hoeken af en schuur alle kanten
na.
2. KARTONNEN PLATEN (B):
• Teken de schuine hoeken erop en knip ze
met een schaar af.

A
2 x triplex hout 10 mm
boringen:
bovenste triplex Ø 6 mm
onderste triplex Ø 5 mm

3. BOVENSTE PLAAT – VERSIERING /
FIGUURZAAGWERK:
Het oppervlak van de bovenste plaat (A)
kun je met figuurzagen (C) of andere technieken, zoals met een brandpen verfraaien.
4. FIGUURZAAGWERK (C):
• Knip de sjablonen grof uit en plak ze met
transparant plakband op of druk de vorm
met een balpen op het triplex hout door.
• Zaag de verfraaing (C) met de figuurzaag
uit en bewerk de zaagkanten met
schuurpapier.
• Lijm de verfraaing (C) op de bovenste
triplex plaat (A) van de pers.

B
5 x kartonnen plaat 1,3 mm

5. IN ELKAAR ZETTEN:
• Sla met een hamer, de sluitschroeven in
de onderste triplex plaat (A).
• Leg het karton (B) er in.
• Zet de bovenste triplex plaat (A) erop, leg de bouten erop en schroef de vleugelmoeren vast.
6. HET PERSEN:
De bloemen / planten worden tussen de kartonnen platen (B) gelegd om te persen. Als extra bescherming van het karton kan er nog papier (krant) tussen worden gelegd. Het persen duurt enkele dagen, afhankelijk van de temperatuur.
Na het persen moeten de kartonnen platen goed gelucht worden. (drogen)

VEEL SUCCES EN VEEL PLEZIER!!!
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