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Ga zelf aan de slag met één van deze
inspirerende klusideeën
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Meer inspiratie en bouwplannen op

www.dobbit.be

Kleurrijke houten deurmat
Wil je zien hoe het precies moet?
Bekijk de video via de QR-code op

www.dobbit.be

Een houten deurmat kan je buiten laten liggen.
Ideaal om het slijk uit je schoenen te stampen of je
laarzen op te laten drogen. Zo'n mat maken is echt
niet moeilijk. Zelfs met licht gereedschap kan je aan
de slag. Zorg er wel voor dat je het hout voldoende
beschermt, met verf of beits.

Kleurrijke houten deurmat

WAT HEB JE NODIG?
• Dennenhouten latten
van ongeveer 2 x 4 cm
• Twee stukken draadeind
1 meter lang, dikte M8
• 26 zeskantbouten maat M8
• Een viertal kleuren lakverf of beits
• Een boormachine met een
houtboor M8
• Een zaagmachine met zaagblaadjes voor hout en voor metaal
• Een schuurmachine, en schuurpapier korrel 120
• Een verfspuitmachine

We kochten drie dennenhouten latten van
180 cm lang. Als we die in vieren zagen,
hebben we twaalf gelijke stukken van 45 cm.
Die maat tekenen we af. Heb je liever een
grote mat, dan test je het best eens uit wat
een evenwichtige verhouding zou zijn.

Met onze elektrische zaag kunnen we snel de
latten op maat zagen. Let op: je moet een
zaagblaadje voor hout monteren op het
toestel.
Nog een tip: klem je balk zo dicht mogelijk
bij de zaagsnede vast.

Wanneer de latten op maat gezaagd zijn,
gaan we schuren. Je haalt op die manier niet
alleen alle splinters van de zaagsnede weg,
je zorgt ook voor licht afgeronde hoeken.
Rondere vormen zijn minder kwetsbaar, en
dat is nodig, je gaat immers op je mat lopen.

Teken de positie van de boorgaten af. Het
boorgat komt op de helft van de dikte van de
balk, in dit geval op 13 mm. En op 5 cm van
de voor- en achterzijde. Teken zorgvuldig af,
de boorgaten moeten bij elke plank op
precies dezelfde plaats zitten.

Om te boren, klem je je plankje het best
vast, zo kan je een stuk preciezer werken.
Klem meteen ook een stuk resthout onder je werkstuk.
Zo is er geen kans dat je in je werkbank boort én
er zullen minder splinters zijn aan
de achterzijde van je boorgat.

Magische messen

Heb je een hobbykok in de familie en wil je die
verrassen met een stijlvol en handig geschenk?
Dan is deze kookboekensteun met magnetische
messenhouder ideaal.
Bovendien is die niet eens zo moeilijk om te maken.
Zo ga je te werk:

Magische messen

Lijm nu het opstaande
boordje vast.
Zet tijdens het drogen
lijmklemmen op de
verbinding, enkel door
goed te klemmen wordt
de verbinding
onverbrekelijk.

Lijm daarna de schuinstaande plank in de
gleuf die je uitgebeiteld hebt.

Opnieuw gebruik je houtlijm en opnieuw
klem je de verbinding stevig vast.

Voor keukentoepassingen ga je het best niet
aan de slag met verf of vernis.
Het beukenhout kan je gewoon voeden door
het in te smeren met olijfolie.

De olie breng je aan met een kwast. Daarna
wrijf je erover met een stofvrije doek.
Neem het teveel aan olie weer weg.

TV-kast

Wij ontwierpen een klein, laag tv-kastje.
De afgeronde hoeken en de glanzend witte
afwerking verwijzen naar de vorm van een iPad.
We zijn, met andere woorden, helemaal mee met de
trend in meubeldesign.

DE OPBOUW VAN DE KASTBASIS
1 Kleef de achterwand tegen het
onderste blad.

2 Je hoeft niet te wachten tot de

lijm is uitgehard als je de
planken ook op een andere
manier vastzet. Hier gebruiken
we een pneumatische tacker.
Die werkt snel, en bovendien
zijn er nauwelijks schroef- of
spijkerkoppen te egaliseren.

3 Op dezelfde manier bevestig je
ook de zijwanden. Lijm en
nagel die tegen de bodem en
tegen de achterwand vast. De
verschillende delen geven
elkaar steun tijdens het drogen
van de houtlijm.

4 Ongeveer op halve hoogte moet
een versteviging komen. Die zal
het buig-mdf ondersteunen en
op die manier de ronding
steviger maken. De vorm teken
je af met hetzelfde ronde
voorwerp dat je eerst gebruikte.

5 Maak de legplank vast aan het

tussenschot. Lijm vooraan een
latje onder de legplank. Met dit
slimmigheidje lijkt de plank
dubbel zo dik.

6 Monteer nu de combinatie van

de legplank en het tussenschot
in het meubel. Lijm en nagel
opnieuw alles vast tegen de
zijwand. Vervolgens lijm je het
bovenblad vast op het geheel.

TV-kast

Zaag een strook buig-mdf
op de juiste hoogte.
Voorzie op regelmatige
afstanden voorgeboorde
gaten. Zet het aan een
kant, zowel onderaan als
bovenaan, vast met een
schroef. Zorg ervoor dat
de schroeven volledig
verzonken zijn in het buigmdf, door gebruik te
maken van een soevereinboor bij het voorboren.
Breng houtlijm aan op de
randen van het meubel.

Buig de plaat nu netjes tegen de rand. Zet het
buig-mdf beetje bij beetje vast. Schuif zowel
bovenaan als onderaan gelijkmatig op.
Voordat je het laatste stukje vastmaakt moet
je de plaat op de lengte afkorten. Pas de
maat af.
Met een handzaag kun je makkelijk het buigmdf op maat zagen. Daarna kun je de plank
verder vastmaken met de schroeven.

