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Materiaal: rugleuning:

zitvlak:

verbinding:

Werkwijze:

Tuinstoel
van houten latt en

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:doe-het-zelvers ca. 2-3 uur

2 x 125 cm met 15° verstek 
aan één uiteinde
6 x 95 cm
2 x 92 cm

2 x 38 cm
6 x 40 cm
2 x 95 cm met 35° verstek aan 
één uiteinde 

11 x 2 cm

Zaag eerst alle houten latten op de gewenste lengte.

Afmetingen van de houten latten:

Het is belangrijk dat de latten altijd bij elkaar liggen op basis van hun grootte en dat 
ze niet door elkaar worden gehaald. Schuur de latten nu volledig met schuurpapier.

9 latten
2,4 cm x 4,4 cm x 2 m
krijtverf in grijs 
en wit
matte lak
beschermende was

platte kwast
boor
schuurpapier
decoupeerzaag
jutetouw
eventueel aansteker
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Boor de gaten altijd aan de brede zijde van de latten! 

Boor de latten voor de rugleuning:
Boor twee gaten aan de bovenkant van alle latten op een afstand van 2,5 cm 
van de buitenrand. De afstand tussen de gaten is 2,5 cm (zie afbeelding bij 
punt 6, roze lijnen). Meet ook vanaf de geboorde zijde in het midden op 41 cm 
een gat. 

Boor de verbindingslatten steeds met een afstand van 2,5 cm van links en 
rechts.

Boor de latten voor het zitgedeelte, steeds met een afstand van 3,5 cm van de 
voorkant en twee gaten naast elkaar, net als bij de rugleuninglatten. Meet dan 
nog eens 32 cm van dezelfde buitenrand en boor in het midden een gat.

Verf alle houten onderdelen met behulp van de Shabby Look methode. Verf 
alle onderdelen eerst grijs. Breng na het drogen een dun laagje was aan. Verf 
dan alle delen wit. Schuur het hout na het drogen licht op met schuurpapier, 
zodat de donkere verf tevoorschijn komt. Schuren met de hand is essentieel. 
Verwijder alle stof en sluit af met de lak.

Plaats de afzonderlijke delen volgens thema (rugleuning, verbinding en zit-
ting) als volgt naast elkaar op de grond:

Voor de rugleuning:
125, 95, 92, 4 x 95, 92, 95 en 125 lat. Plaats de verbindingslatten tussen de 
geboorde lattenuiteinden.

Voor het zitvlak:
38, 40, 95, 4 x 40, 95, 40 en 38 mm lat.

Afhankelijk van het thema, de latten op latafstand oprijgen. Als je een synthe-
tisch touw gebruikt, de uiteinden met een aansteker verzegelen/smelten. Bij 
de dubbele gaten worden eerst de onderste gaten geregen en aan het eind 
terug geregen. Trek de draden nog niet aan.

Schik de eindstukken bij het verbindingsstuk en rijg ze aan elkaar.

Maak aan de respectievelijke uiteinden een zeer strakke knoop. Bij gebruik, 
van tijd tot tijd opnieuw het touw spannen.

Met vriendelijke ondersteuning van TOPP-Verlag.


