Handleiding

Houten harten en wand board

T013K004

1

Harten
Benodigd materiaal

Artikelnummer

Aantal

Houten hart van houtvezel, naturel, ca. 160 x 135 x 3 mm, gat: ca. 4 mm

592055

2

Houten schijven, vrijblijvend gesorteerd, rond, ca. ø 10 - 30 x 5 mm, ca. 100 stuks

700634

1

Houten schijven - brokstukken, vrijblijvend gesorteerd, naturel, ca. 100 g

947539

1

Berkenstammetje, recht afgezaagd, ca. ø 60 - 90 mm, ca. 150 mm hoog

726162

1

Berkenstammetje, recht afgezaagd, ca. ø 80 - 110 mm, ca. 200 mm hoog

726173

1

Jute garen, kleurafwijking mogelijk, ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, licht gebleekt

507722

1

Lint - Vichy ca. 2 m x 8 mm, geruit, naturel/wit

424565

1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002

319101

1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks

301139

1

Knutsellijm 80 ml, transparant

539697

alternatief

Aanbevolen gereedschap

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, mes, boomschaar, kleinere takjes, boormachine met houtboor (grootte van de takdikte), lijmpistool met lijmsticks, knutsellijm
1. Het houten hart met houten schijven of houten brokstukken beplakken (knutsellijm of lijmpistool).
2. De lijm laten drogen.
3. Met de boormachine een gat boren (in de dikte van de tak) in het midden aan de bovenkant van het berkenstammetje.
4. Takje aan de achterkant van het beplakte houten hart fixeren.
5. Takje in het gat van het berkenstammetje steken en vastlijmen.
6. Een strik van het Vichy lint onder het hart vastbinden.
7. Takje met jute garen decoreren.

Wand board
Benodigd materiaal

Artikelnummer

Aantal

Populier triplex plaat ca. 5 x 300 x 600 mm

719049

1

Houten stammetjes ca. ø 15 - 35 mm, ca. 30 mm lang, vrijblijvend gesorteerd, ca. 500 g

723382

7

Houten wasknijpers ca. 70 x 17 mm, naturel

614887

1

Houten wasknijpers ca. 70 x 9 mm, naturel

543827

alternatief

Jute garen, kleurafwijking mogelijk, ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, licht gebleekt

507722

1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002

319101

1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks

301139

1

Knutsellijm 80 ml, transparant

539697

alternatief

Aanbevolen gereedschap

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, mes, boormachine met houtboor (ca. ø 3,5 mm),
lijmpistool (met lijmsticks), knutsellijm
1. Onder de bovenrand van de triplexplaat, vanuit het midden komend, horizontaal tweegaten (ca. ø 3,5 mm) boren.
2. Door deze gaten een stuk jute garen halen. Daaraan kan het board later opgehangen worden.
3. Indien u een pen aan het board wilt hangen, dan nog een extra stuk jute garen in de gewenste lengte afknippen. Daaraan later de
pen bevestigen.
4. Nu de houten stammetjes op de triplex plaat lijmen (knutsellijm of lijmpistool).
5. Na het drogen van de lijm de wasknijpers op de houten stammetjes fixeren.
6. De lijm goed laten drogen.
7. Pen aan het daarvoor bestemde jute garen knopen.
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Veel plezier gewenst!
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