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Elegante kaarshouders

Materiaal kaarsenkandelaar A

Materiaal kaarsenstandaard B

Gereedschap

2 vurenhouten schijven Ø 50 mm,
1 houten ballen met gat Ø 25, 30 en 50 mm,
1 rondhoutje Ø 6 mm,
1 stuk grenenhout verlijmd 10 x 10 cm,
1 spijker Ø 2 mm, ca. 3 cm lang

2 vurenhouten schijven Ø 50 mm,
3 houten ballen met gat Ø 25 mm,
1 houten bal met gat Ø 50 mm,
1 rondhoutje Ø 6 mm,
1 stuk grenenhout verlijmd 10 x 10 cm,
1 spijker Ø 2 mm, ca. 3 cm lang

boortjes Ø 2 en 6 mm,
houtvijlen, schuurpapier,
decoupeerzaag,
potlood, passer,
Boek „kugelrunde
Holzideen“

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Elegante kaarshouders

De natuurlijke uitstraling van de kaarshouders verleent hen
een eenvoudige elegantie en maakt ze tot een echte
eyecatcher. Ze zijn snel te maken en kunnen verschillend
worden gedecoreerd.

1

Teken met een passer een cirkel Ø 8 cm op het verlijmde grenenhout.
Daarna zaag je de schijven met de decoupeerzaag uit.
Nu doorboor je het midden van de schijf verticaal.
Vervolgens rond je de hoeken en randen met een vijl af en schuur je alles
met schuurpapier na.

2

Rond de bovenste rand van de vurenhouten schijven met schuurpapier
(lichtjes) af (zie afbeelding).

3

Nu doorboor je de beide vurenhouten schijven tevens in het midden.
Steek het rondhoutje in de bodemplaat en steek eerst de vurenhoutenschijf (met de afgeronde zijde naar boven ) op het rondhoutje.
Vervolgens plaats je de houten ballen en een tweede vurenhouten schijf
(deze keer andersom).

4

Markeer met een potlood op de houten stokjes de hoogte van de standaard. Verwijder de vurenhoutenschijven en de bovenste bal weer en
zaag dan met een zaag de houten stokjes op de gemarkeerde plaats af.
Plaats vervolgens de houten ballen en de vurenhouten schijven weer en
lijm ze eventueel vast met wat lijm.
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5

Tot slot boor je nog van boven naar beneden in het houten stokje in de
kaarsenhouder met het 2 mm boortje en plaats je een spijker zonder
kop, zodat deze later de kaars stevig op de plaats houdt.

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

