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’n houthut

Snylys
Kca-behandelde dennehout volgens die 
volgende afmetings gesny:
 8 x 1700 mm x 25 mm x 76 mm
 8 x 1400 mm x 25 mm x 76 mm 
 8 x 555 mm x 25 mm x 76 mm 
 14 x 400 mm x 25 mm x 76 mm  
 2 x 550 mm x 25 mm x 76 mm

 3 x 555 mm x 38 mm x 38 mm-heglatte
 6 x 262 mm x 38 mm x 38 mm-heglatte

50-mm- snyskroewe

Gereedskap:
Festool-figuursaag, Triton-boor en  
-skroewedraaier, Festool-spoorsaag, 
Festool-winkelstofsuier, Bessey K Body-
parallelklampe, kombinasiewinkelhaak, 
maatband en potlood
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 Hou jou 
braaihout droog 

en byderhand

ONTWERP-DDS

Dit is die sewende 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. 

JY HET 
NODIG



1 Sny die hout die regte lengte met die 
spoorsaag.

 Merk ŉ punt 
300 mm onder die 

bokant aan 
die linker 
-sowel as die 
regterkant op 

die agterpaneel. Trek 
lyne van albei punte 
na die middelpunt 
van die bokant van 
die paneel. 

Klamp vier 1400 mm-latte saam om ŉ sypaneel te maak. Verbind die latte 
met drie 262 mm-heglatte op dieselfde afmetings as die heglatte op die 
agterpaneel (gelyk met die onderkant, 700 mm en 1300 mm vanaf die 
onderkant). Maak seker die heglatte is gelyk met die een kant van die 
paneel wat ŉ 40 mm-opening aan die ander kant laat vir die heglat aan die 
agterpaneel om in te pas. Herhaal stap 4 vir die ander sypaneel, maar maak 
seker die 40 mm-opening is aan die teenoorgestelde kant vir die agterpaneel 
se heglatte om in te pas.
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Verbind die sypanele met die agterpaneel, 
bring die heglatte aan die binnekant 
van die eenheid in lyn en skroef deur die 
agterpaneel in die sypanele in.
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Maak so

Klamp die agt 1700 mm-latte 
saam en verbind hulle met drie 
555 mm-heglatte. Sentreer die 
heglatte sodat die latte alkante 
25 mm verby die punt van die 
heglatte strek om plek te maak 
vir die sypanele. Heg die eerste 
heglat gelyk met die onderkant, 
die tweede 700 mm vanaf 
die onderkant en die derde 
1300 mm vanaf die onderkant 
vas. Die agterpaneel is nou 
aanmekaar.
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Sny met die figuursaag op die lyne uit om die dakskuinste te 
vorm. 
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DIS MAKLIK OM JOU LEEFSTYL TE VERBETER MET TOONAANGEWENDE SELFDOENARTIKELS.
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WEN met 
Working with Wood
Vermont Sales gee dié maand ŉ  
Triton SuperJaws Portable  
Clamping System
weg. Dié stelsel het ŉ geweldige klampkrag van 1000 kg wat so 
baie of so min druk verskaf as wat nodig is. Dit is ŉ vrystaande 
stelsel wat jou in staat stel om 360 grade te werk en het ŉ 
voetgewerkte klamp wat jou hande vrystel vir volle beheer. 
Die driepootbasis maak dit stabiel op enige oppervlak en dit 
kan opgevou word om maklik te bêre. Ander kenmerke sluit in 
ŉ uretaanbekbelegsel vir ŉ beskermende, glybestande greep; 
ŉ sluit-en-los-skakelaar om die bek gou los te maak; en ŉ 
omkeerbare glybek om ekstra wyd (956 mm) te klamp. Dit is van 
sterk poeierbedekte staal gemaak om lank te hou. 
www.vermontsales.co.za
www.facebook.com/TheGardenerMag

Gaan asseblief na ons Facebook-blad, hou van (“like”) en deel die kompetisieplasing, en merk 
@VermontSales, @triton_za, @kreg_za, @festool_za en @torkcraft_za op Instagram om aan 
die kompetisie deel te neem en in aanmerking te kom om hierdie wonderlike prys te wen. Die 
kompetisie eindig op 27 November 2017. Bepalings en voorwaardes geld.
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Skroef vier 555 mm-
latte bo die heglatte 
aan die onderkant van 
die panele vas. Skroef 
die ander vier bo die 
boonste heglatte vas.

Heg sewe van die 400 mm-latte aan elke 
kant van die skuinste vas om die dak te 
vorm.

Sny die twee 550 mm-latte teen ŉ hoek sodat hulle aanpas by die 
skuinste van die agterpaneel. Dit is die maklikste om, in plaas van ŉ 
hoek te meet, 76 mm van die punt van die planke te meet en te merk. 
Trek ŉ hoeklyn van hierdie punt na die teenoorgestelde hoek op die 
plank. Sny nou met die figuursaag op hierdie lyn uit. Skroef dié twee 
planke aan die voorkant van die eenheid vas om die skuinste te vorm. 
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