muurtafel 1:24
afm.: 56 x 15 x 36 mm (b x d x h)
Je hebt nodig:
Materiaal:
- Hout of stevig karton van 1 mm dik
- Grote lucifers of zoiets, ca. 2 mm dik (vierkant)
- Koperdraad
- Klein stukje stevig karton (voor bodem laatjes) 0,5 mm dik
Verder:
Tangetje, snijmat, mes, snijliniaal, potlood, zaagje (verstekbakje),
prikker, lijm.
Tip: handig is ook om zgn. buddy’s te gebruiken om zo nu en dan je
werkstuk eventjes tijdelijk te “lijmen”, om te passen en zo.
De poten:
Zaag van de grote luciferhoutjes 4 x 35 mm af voor de poten. Teken
de poten 15 mm vanaf de onderkant af en bewerk ze zoals op de
foto zodat de onderkanten worden afgerond.
Schuur ze goed glad.
Snij of zaag uit het hout/karton van 1 mm dik de volgende onderdelen:
Voor de laatjes:
7 x 2,5 mm – 6x (achter- en
zijstukjes)
13 x 4 mm – 2x (frontjes)
Voor de tafel:
56 x 15 mm – 1x (tafelblad)
8 x 7 mm – 2x (zijstukjes)
50 x 7 mm – 2x (voor- en
achterstuk)
50 x 8 mm – 1x (bodem)
Snij uit het karton van 0,5 mm dik:
10 x 7 mm – 2x (bodem laatjes)
Werkwijze tafel:
Snij uit een van de stukken van 50 x 7 mm twee gaten van 11 x 4
mm. Zie foto boven.
Let goed op of de laatjes erdoor passen. Zie foto hiernaast.
Lijm het voor- en achterstuk elk tegen 2 poten
aan, zodat de achterkant lijnt. De poten komen
dan als het ware naar voren.
Laat dit even goed drogen. Tijdens dit drogen
kun je aan de laatjes beginnen.
Werkwijze laatjes:
Allereerst de handgrepen. Buig met een tangetje een stukje
koperdraad van ca. 20 mm lengte om (zie foto onderdelen laatjes)
Boor twee kleine gaatjes in het frontje, steek de draadeinden er
door en buig de draad op de achterzijde naar buiten. Knip het
overtollige draad weg en zorg dat je ruimte hebt om het frontje er
op te kunnen plakken.

Doe tijdens het buigen en afknippen van de draad op lengte een
prikker door het greepje.
Lijm de laatjes in elkaar en lijm
de laatjes in het centrum van de
frontjes zodat rondom een mm
overblijft
Nu de laatjes liggen te drogen
kun je verder met de tafel als
hiervan de lijm goed houdt.

Plak de zijstukjes op de poten
en de bodem op het achterste
gedeelte en de poten,
eventueel (even) laten
drogen. Plak het voorste stuk
hier weer op.

Als laatste plak je het tafelblad op het geheel.
Een likje verf en de tafel is klaar.
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