Maak een kattenhuisje

Maak een kattenhuisje

Materialen

Gereedschap

Louvredeurscharnier vermessing 60mm 4
stuks

Worx Trans4mer WX540 accudecoupeerzaag
Worx WX170 accuschroefboormachine

Steigerhout onbehandeld 250 x 19,5cm

Sencys kunststof rolmaat 3m x 16mm

Teck universele schroef Torx RVS 60 x 4,5mm
50 stuks
Meubelpoot vierkant wit 2,5 x 10cm
Magneetsnapper 4kg wit

https://bit.ly/2dFX
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Stap 1 | Bouwtekening
Wil je dit jaar groots uitpakken met Dierendag? Maak dan een kattenhuisje die bij je interieur past! Kies je
houtsoort uit (Eiken, douglas of steigerhout) en stem het kattenhuisje geheel op jouw smaak af.
Materialen
4 x Steigerhouten plank 19,5 x 250 cm
4 x Meubelpoot 2,5 x 10 cm
1 x Louvredeurscharnieren
Gebruik de zaaglijst hieronder om alle onderdelen in de juiste formaten te zagen.

Stap 2 | Frame
Gebruik voor deze stap onderdelen A, B en C.

Leg de planken op de juiste positie en markeer de schroefgaten. Boor de gaten voor en plaats de schroeven
Bevestig eerst de achterkant aan de bodem met schroeven. Schroef vervolgens de zijkanten aan de bodem
achterwand vast.

Stap 3 | Bovenkant
Gebruik voor deze stap onderdelen D, E en F.

De volgende stap is het maken van de bovenkant. Zet deze in elkaar zoals op (foto 2). De hulpbalkjes (44 x4
mm) onder het bovenblad zorgen er voor dat de maat aan alle kanten juist blijft. Schroef vervolgens de plan
vast aan elkaar.

Plaats de bovenkant met de hulpbalkjes op de grond en leg de frame er bovenop (foto 3). Schroef vervolgen
twee onderdelen aan elkaar vast.

Stap 4 | Deurtje
Gebruik voor deze stap onderdelen F.
Bevestig de twee planken ( F) aan elkaar met behulp van deuvels en lijm (ziet foto 2).

Om de deur vast te zetten aan het kattenhuisje, plaats je eerst de scharnieren op de frame. Schroef vervolge
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de deur vast aan de scharnieren.

Stap 5 | Extra's
Wil je het kattenhuisje meer laten matchen met je interieur? Gebruik dan een likje verf of beits. Wil je een
andere kleur steigerhout? Bezoek dan de plaatselijke Praxis winkel voor een compleet aanbod.
Gebruik eventueel een magneetsnapper om de deur dicht te klikken.
Succes met maken!
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