Eiken vloerlamp maken

Eiken vloerlamp maken

Materialen

Gereedschap

Schaaflat eiken 19x60mm 250cm

Worx WX427 handcirkelzaag XL

Sencys houtlijm watervast 75gr

CanDo schroefverbinder startset

Kopp fitting porselein E27 hoogglans wit glad

Baseline lijmklemmenset 20cm 2 stuks

Kopp ophangset verlichting M10

Worx WX646.1 handpalmschuurmachine

Kopp voetschakelaar universeel zwart

Sencys schroevendraaier platte kop 80 x 3mm

Sencys carrosseriering gegalvaniseerd M10 10
stuks
Kopp eurosnoer 2m zwart

https://bit.ly/2NTx
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Stap 1 | Zaaglijst
Voor dit stappenplan gebruiken wij eiken balken. Zaag de volgende maten uit de eiken balken:
A: 4 x 100 cm
B: 1 x 25 cm
C: 2 x 9,5 cm
D: 1 x 17 cm
E:2 x 5,5 cm

Liever niet zelf zagen? Ga dan langs de dichtstbijzijnde Praxis Bouwmarkt en laat het hout gratis op maat za

Stap 2 | Schuren en vastzetten
Schuur de balken glad en zet onderdeel B vast met een lijmklem. Boor deze aan beide kanten voor met de
CanDo boormal.

Stap 3 | Voorboren met de Cando boormal
Herhaal stap 2 voor onderdelen C, D en E.

Stap 4 | Onderdeel voorboren
Teken het midden af van onderdeel D en boor deze met een 1cm boor.

Stap 5 | Aftekenen en lijmen
Markeer het midden van onderdelen B, C, D en E. Gebruik hiervoor een rolmaat en potlood.
Lijm vervolgens onderdelen E en schroef deze vast aan onderdeel D.
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Stap 6 | Onderkant frame vastschroeven
Lijm nu onderdelen C voor en schroef deze vast aan onderdeel B. Lijm ook hier eerst voor.

Stap 7 | Bovenkant frame vastschroeven

Bevestig nu onderdelen A vast aan onderdeel D en E. Draai vervolgens het frame om en bevestig nu onderd
B en C vast aan onderdeel A. Het frame staat!

Stap 8 | Kieren dichten

Je zal hier en daar kieren hebben tussen het hout. Mix het zaagsel van de eiken balken met houtlijm en sme
deze tussen en in de kieren. Laat deze een half uur drogen en schuur vervolgens de randen voor een glad
resultaat.

Stap 9 | Voetschakelaar plaatsen
Knip de kabel door en bevestig de voetschakelaar. Bekijk de afbeeldingen hieronder hoe dat moet.

Stap 10 | Fitting plaatsen

Plaats nu de fitting op het frame. Gebruik hiervoor een holle draadeind. Bekijk de foto's hieronder en zorg er
dat de trekontlasting stevig wordt aangedraaid.
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Stap 11 | Eindresultaat
Kies de lampenkap die het best bij je interieur past en geniet van je zelfgemaakte vloerlamp!
Succes met maken.
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