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Sit jou 
nommer op

GEREEDSKAP 
Festool-spoorsaag 
en -multifunksietafel, 
Triton koordlose boor en  
-slagskroewedraaier, Triton-
bandskuurder, Triton-verdieper en  
-verdiepertafel, 10 mm-boor, 16 
mm reguit verdiepboor, Kliklamp-
klamp, maatband, potlood, 
kombinasiewinkelhaak, boorpunt, 
verfkwas, hamer en beitel

Maak so

Dit is die vyfde 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. 

Snylys
2 x 1800 mm x 76 mm x 76 mm (steunpale)
1 x 990 mm x 76 mm x 76 mm (boonste 
dwarsbalk)
1 x 800 mm x 76 mm x 76 mm (middelste
dwarsbalk)
1 x 430 mm x 76 mm x 76 mm (onderste
dwarsbalk)
1 x 330 mm x 185 mm x 20 mm (nommer-
bord)
8 x 525 mm x 35 mm x 6 mm (latwerk)
10 x 390 mm x 35 mm x 6 mm (latwerk)
Houtgom
8 x 5.5 mm x 120 mm Tek-skroewe
4 x 5 mm x 60 mm -voldraadsnyskroewe
12 mm-paneelspykers
8 mm-tappen 

Dié elegante en 
praktiese projek 
is sommer die 
voetstuk vir jou 
huisnommer en 
posbus
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1
Sny die hout met die spoorsaag volgens 
die snylys. 

3
Die hout tussen die lyne gaan 
verwyder word om 76 mm-kepe te 
maak. Maak die twee steunpale los 
en verleng die lyne aan die kant van 
die hout met 38 mm (die helfte van 
die houtdikte). Trek nog ŉ lyn om die 
hout af te merk wat verwyder moet 
word.
OPMERKING: Kyk asseblief na die 
verduidelikende diagram voor jy sny!

4 Saag met die spoor-  
of sirkelsaag ŉ paar 
snye ongeveer 5 mm 

uitmekaar tussen die lyne. 

Maak die latwerk deur ŉ 
reghoek met twee  
525 mm-stukke en 
twee 390 mm-stukke te 
maak. Gom en spyker 
hulle aan mekaar vas 
met paneelspykers. 
Spasieer dan die ander 
latte ewe ver uitmekaar 
en heg hulle op hul plek 
vas. Skuur die latwerke 
af sodra hulle klaar is. 
Knip of skuur uitstaande 
paneelspykers gelyk af.
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Klamp die 800 mm-
dwarsstuk en die 430 
mm-dwarsstuk saam 
met die een kant 
gelyk. Meet 392 mm 
van daardie kant af 
en trek ŉ lyn. Meet 
nog 76 mm af en trek 
ŉ lyn. Herhaal nou 
stap 3 tot 5.

Maak met die verdieper 
groewe in die middel van die 
hout vir die latwerke om in te 
pas. Maak groewe in die twee 
vlakke van die steunpale wat 
na mekaar toe wys, die vlak 
van die 990 mm-dwarsstuk 
wat ondertoe wys, die vlakke 
van die 800 mm-dwarsstuk 
wat boontoe en ondertoe 
wys, en die vlak van die 430 
mm-stuk wat boontoe wys. 

Ons het halfoorslagvoeë en inlaatvoeë 
gebruik om die raamwerk aanmekaar te sit. 
Klamp eerste die twee 1800 mm-steunpale 
saam vas. Meet 76 mm van die bokant af en 
trek ŉ lyn op albei stukke. Meet 480 mm van 
daardie lyn af en trek nog ŉ lyn. Meet 76 mm 
van daardie lyn af en trek ŉ derde lyn.
Maak die klampe los en draai EEN steunpaal 
90° sodat die getrekte lyne van die ander 
steunpaal af wegwys. Maak seker die kante is 
gelyk en klamp hulle weer saam vas. Meet dan 
480 mm af van die vorige lyn wat jy getrek 
het, trek ŉ lyn en meet dan nog 76 mm af en 
trek die vyfde en laaste lyn. 
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Steek die beitel in elke sny in en wikkel dit. Die hout 
tussen die snye behoort uit te breek. Verwyder al die 
hout en maak dan die voeg met die beitel skoon tot 
by die 38 mm-merk.
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DIS MAKLIK OM JOU LEEFSTYL TE VERBETER MET TOONAANGEWENDE SELFDOENARTIKELS.
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Vermont Tools skenk ŉ 
Kreg Jig K4 Master System
Die Kreg Jig® K4 Master System is ŉ uitstekende keuse 
vir enige houtwerkentoesias wat ŉ volledige stel soek 
om met Kreg Joinery™ aan die maak te begin kom. Met 
sy soliede klamp, groot klampinlaat, stofvanghegstuk, 
materiaalsteunstop en verwyderbare driegatboorgids 
sluit hierdie setmaat werklik alles in.
www.vermontsales.co.za
www.facebook.com/TheGardenerMag

Gaan 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 26 
September 2017. Bepalings en voorwaardes geld.
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 Skuur die raamwerk af en verf jou skepping die 
kleur of kleure van jou keuse. Sit ŉ posbus aan die 
bokant van die middelste dwarsbalk vas en plaas 
die raamwerk op ŉ opvallende plek op jou grens om 
jou blyplek aan te dui.

Sit die 
raamwerk 
aanmekaar, 
gly die 
latwerke op 
hul plek in 
en gom en 
skroef die 
voeë vas.Sit die nommerbord teen die boonste 

dwarsbalk waar dit gaan hang. Trek drie 
lyne op die ooreenstemmende kante. Boor 
10 mm-gate in lyn met hierdie merke in die 
middel van die belynde kante en heg dan die 
nommerbord met tappenne en gom vas.
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WEN met 
TRITON Tools
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