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Naam: Groep/ klas:

Inhoud: Onderdelen: Gereedschap:
6 Houtlatjes 190 / 20 / 10 mm A, B Potlood, liniaal, passer
2 Houtlatjes 260 / 20 / 10 mm C Boormachine 
2 Rondhout 160 / Ø 4 mm Lijmklem

Lijm, houtlijm, hamer
Troffelzaag, fi guurzaag, vijl
Schuurpapier
Boor Ø 4 mm
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Handleiding

Handleiding
Deze pannenonderzetter mag op geen enkele tafel ontbreken. Of het nu een braadpan is of 
ovenschotel, de onderzetter bewijst zijn trouwe dienst. Brandplekken op tafel behoren sim-
pelweg tot het verleden. In de bijgeleverde tekening is de pannenzetter in een 1:1 grootte 
afgebeeld. 

DE HANDLEIDING:

Op vijf van de zes houtlatjes (190 / 20 / 10 mm) de bovenste dwarslatjes (A) aftekenen. Op 
het zesde latje de beide buitenste latjes (B) aftekenen. De afmetingen kunnen het beste 
direct 1:1 overgenomen worden van de bouwtekening. In de 6 latjes (A) en (B) (190 / 20 / 
10 mm) volgens de tekening de gaten van Ø 4 boren. Vervolgens de verschillende onderdelen 
met een figuurzaag uitzagen. Als laatste de beide onderste latjes aftekenen en uitzagen.

De onderdelen (A), (B) en (C) verlijmen en even late drogen……

Ondertussen zaag je van het rondhout (16 / Ø 4 mm) in totaal 14 stuken van 20 mm lengte 
af. Met een boor Ø 4 mm boor je nu door de voorgeboorde gaten in de onderdelen (A) en (B) 
door in de beide dwarslatjes (C). Doe een beetje lijm in de gaatjes en klop voorzichtig met 
een hamer de stukjes rondhout erin. Alle houte delen en kanten met schuurpapier mooi glad 
schuren en de lijmresten wegpoetsen.

Tip:
Om de onderzetter er extra mooi uit te laten zien en om het tegen vuil en water te bescher-
men kun je hem het beste met olie behandelen. Neem een stuk doek of keukenrol en wrijf 
het hout in met spijsolie.

Succes en veel plezier gewenst, het Aduis team.

De onderkant




