Buitenlamp
Materialen

Gereedschappen

Vuren balk 44x67mm, 2.10m lang, 1 stuk
Vuren balkjes 27x27mm, 2.10m lang, 2 stuks
Een reststuk vurenhout van ±27x200x300mm
Okoumétriplex 15mm, ±400x400mm, 1 stuk
Okoumétriplex 12 mm, ±0.60x1.20m, 1 stuk
Eindstop van een gordijnroede, 1 stuk
Montagelijm, 1 koker
Transparante siliconenkit, 1 koker
Tape, 1 rol
Alabastine houtvuller, 1 tube
Alabastine MDF Grondverf, 1 blik
Verf in kleur naar keuze, 1 blik
Grote fitting met lamp en snoer

Cirkelzaag met geleideplaat
Bandschuurmachine
Bovenfrees
Decoupeerzaag
Zevengatenzaag
Acrylglasmesje
Kitpistool
Klein handgereedschap
Plamuurmes
Kwasten

Deze bouwtekening wordt je aangeboden door
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Balkjes afkorten en in model zagen en schuren.
Keep aftekenen en inzagen-en hakken.
Sleuven frezen.
Gat boren met zevengatenzaag.
Triplex deel aftekenen en uitzagen.
Console in elkaar lijmen.
Sleuven frezen in staanderbalkjes.
Staanders op lengte afkorten en aan de onderkant in 2 richtingen onder een hoek van 10o.
Onderklos uitzagen (de zijkanden onder een hoek van 10o) en het gat boren met de zevengatenzaag.
Staanders op onderklos lijmen.
In balkje voor randklosjes een sleuf frezen.
De hoeken bepalen a.d.h.v. de staanders op de onderklos en de randklosjes op maat afkorten.
Randklosjes tussen de staanders en op de onderklos lijmen.
Tussenklos uitzagen (de zijkanten onder een hoek van 10o) en het gat boren.
Tussenklos tussen de randklosjes en op de onderklos lijmen.
De dakplaatjes uitzagen en tegen elkaar lijmen.
PVC-buis afkorten en de eindstop van een gordijnroede eronder lijmen.
PVC-buis door de console steken en vastlijmen.
Alles schuren.
Kap over PVC-buis schuiven.
Alles gronden, plamuren en verven.
Acrylglas op maat snijden en in de sleuven in de staanders lijmen met siliconenkit.
Fitting, lamp en snoer aanbrengen.

Extra info
Stap 1 tot en met 6 zijn voor het console, stap 7 tot en met 18 zijn voor de kap.
Erg handig en mooi zo'n buitenlamp, maar wel duur. Dus gaan we hem zelf maken. Natuurlijk kan je hem zo groot maken als je wilt. Geef
de buitenlamp een kleur die bij jouw huis past.

Notitie
Alle maten zijn in millimeters aangegeven.
Controleer het materiaal, de gereedschappen en de maten alvorens te beginnen.
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Vuren staanders 27x 27m m ,
590m m lang
Aan de 2 binnenzijden v an elk
balkje een groef frezen v oor het
acrylglas (zie detail)
De onderkanten in 2 richtingen
onder een hoek v an 10 graden
afzagen

detail A

Vuren tussenklos 106x 106x 27m m
De zijkanten onder een hoek v an 10
graden zagen
Het gat in het m idden is 40m m in
doorsnede
Vuren randklosjes 27x 27x 106m m
Aan de bov enkanten een sleuf frezen
v oor het acrylglas
De schuintes bepalen nadat de
staanders op de onderklos gelijm d zijn
Vuren onderklos 150x 150x 27m m
De zijkanten onder een hoek v an 10
graden zagen
Het gat in het m idden is 40m m in
doorsnede

PVC -buis 40m m , 390m m lang
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Vuren balkje
De sleuf is 15m m diep
Het gat is 40m m in diam eter
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Eindstop v an een gordijnroede
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