„ Entliczek, pentliczek ... trzonek łyżki”

Wieszak ze sztućców
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Wieszak ze sztućców
Ze sztućców wykonasz wspaniały wieszak na kurtki i płaszcze. Aby
stworzyć dekoracyjną garderobę ścienną nie musisz wykradać zawartości z
Twojej skrzynki na sztućce. Na pchlim targu można znaleźć prawdziwe
dzieła sztuki, bogato ozdobione we wszystkich wariantach.

Lista materiałów
Poz. Ilość

Nazwa

Wymiary

Material

1

3

bloczki drewniane

100 x 100 x 20 mm

Multiplex

2

3

sztućce

ca. 80 x 50 mm

łyżka, widelce itp.

3

3

śruby

M5 x 45 mm

4

3

ścienne kołki montażowe

M5

Akcesoria

farba akrylowa w wybranym odcieniu, olej do mebli, kolor: bezbarwny

Lista narzędzi:
Czas budowy:

wiertarka
ok. 1-2 godzin (nie licząc czasu schnięcia farby)

1

2

Wskazówka:
Zamiast kilku oddzielnych kawałków drewna można oczywiście wziąć jeden dłuższy, a nawet nadać mu kształt.
Wieszak na ubrania będzie naprawdę ładny, jeśli znajdziemy niezwykłe sztućce – na przykład jak te z ornamentami.

Prawo do pomyłek, błędów w druku i zmian technicznych zastrzeżone.
W przypadku niewłaściwego stosowania nie udziela się gwarancji.

!

Wieszak ze sztućców
Instrukcja budowy
Krok 1:

Przeszlifuj i wygładź dokładnie wycięte bloczki drewniane.

Krok 2:

Na środku wywierć otwór o średnicy 5 mm

Krok 3:

Górną stronę pomaluj farbą akrylową.

Krok 4:

Po wyschnięciu oczyść powierzchnie boczne papierem ściernym z pozostałości i zacieków po farbie. Teraz przy pomocy
miękkiej ściereczki nałóż na powierzchnie boczne bezbarwny olej do mebli.

Krok 5:

W wybranych sztućcach wywierć także otwór o średnicy 5 mm.

Krok 6:

Taktownie i z wyczuciem umieść uchwyty w planowanej pozycji.

Krok 7:

Poprowadź śrubę przez bloczek i sztuciec oraz przymocuj na ścianie. Wcześniej sprawdź, czy pozycje wieszaków są
odpowiednie. Zawieś wieszaki w dowolnej konfiguracji: nad sobą, obok siebie lub w różnych punktach na ścianie ...
wszystkie chwyty dozwolone!
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