
maak ’n 
#tafel

GEREEDSKAP 
Festool-spoorsaag en  
-multifunksietafel, Festool-
figuursaag, Triton-bandskuurder, 
maatband, potlood, 
kombinasiewinkelhaak en verfkwas 

Snylys
8 x 400 mm x 200 mm x 42 mm-dennehout
 
500 mm x 500 mm x 6 mm getemperde glas 
Houtgom
Woodoc mat houtverseëlaar
Raamklampe
4 x glasbeskermende selfkleefkussinkies

Hierdie klein 
koffietafeltjie is 

modieus, stylvol 
en doodmaklik 

om te maak. 
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JY HET 
NODIG

ONTWERP-DDS

Dit is die sesde artikel in ons reeks Werk met 
Hout wat deur Greg de Villiers aangebied word. 
Gedurende die reeks gaan ons jou bekendstel aan 
ŉ paar ongelooflike nuwe gereedskapstukke op 
die mark wat die “werk” uit houtwerk haal. 



1 Sny al die hout die regte grootte met 
die Festool-spoorsaag. 

Stapel die vier 
vierkante op mekaar. 
Meet 95 mm af 
en trek ŉ streep 

na onder aan die voorkant 
van al vier. Meet nog 42 mm 
af en trek nog ŉ streep na 
onder. Doen dieselfde aan 
die teenoorstaande rand en 
meet 95 mm en dan 42 mm 
af en trek ŉ streep na onder 
by al twee merke. (Raadpleeg 
die diagram om verwarring te 
voorkom.)

Gebruik die Festool-figuursaag en saag die gemerkte 
reghoeke aan die binnekant van die strepe uit. 5

Gebruik die bandskuurder en skuur al die 
kante van die vier planke af.6

3

Maak so

Gom en klamp twee stukke 
400 mm x 200 mm-hout 
saam om ŉ vierkant van 
400 mm x 400 mm te 
vorm. Laat dit ŉ uur droog 
word en haal die klampe 
af. Herhaal dit met die 
ander stukke hout totdat 
jy vier 400 mm x 400 mm-
vierkante het. 

2 2a

Meet op elke 400 mm-vierkant 200 mm van elke streep af na 
onder en trek ŉ streep. Op elke plank is nou twee 200 mm x 42 
mm-reghoeke uitgemerk.
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DIS MAKLIK OM JOU LEEFSTYL TE VERBETER MET TOONAANGEWENDE SELFDOENARTIKELS.
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WEN met 
Vermont Sales

Vermont Tools skenk ŉ 
Kreg Deck Jig
Maak die perfekte, foutlose dek vinnig en maklik met 
die Kreg Deck Jig. Die Kreg Deck Jig, wat uitsluitlik vir 
die maak van dekke gemaak is, haal die sukkel daaruit, 
wat jou in staat stel om ŉ professionele, egalige dek te 
maak. Die unieke ontwerp van die Kreg Deck Jig maak 
dat skroewe van bo af onsigbaar is en skakel splinte en 
skroewe uit wat by die hout uitsteek. 
www.vermontsales.co.za
www.facebook.com/TheGardenerMag

Gaan asseblief na ons Facebook-blaaie, hou van (“like”) en deel hierdie kompetisieplasing om aan die 
kompetisie deel te neem en in aanmerking te kom om hierdie wonderlike prys te wen. Die kompetisie 
eindig op 23 Oktober 2017. Bepalings en voorwaardes geld.
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As jy met die 
passing tevrede is, 
haal hulle uitmekaar 
en verf met ŉ helder 
verseëlaar. Laat 
droog word.

Sit twee van die planke op jou werkbank 
met die gleuwe na bo. Gly die ander twee 
vierkante in hulle in sodat almal in mekaar 
pas. As hulle ŉ bietjie styf sit, skuur hulle 
nog daar af tot hulle beter pas. 9

Sit die tafel inmekaar soos in Stap 7. Plak ŉ paar 
glasbeskermende kussinkies aan die bokant van 
die tafel vas. Sit die tafel waar jy dit wil hê en sit 
die glasblad bo-op. Klaar!  
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