odborka

stolicka

orové
Máš už také dost sezení na nízké táb
stoličku!
ou
lavičce? Vyrob si o poledňáku pořádn
cca průměr 50 mm,
Materiál: prkno či fošna, kulatina
hřebíky cca 80 mm.
smirkový papír.
Nářadí: kladivo, pila, sekyra, rašple,

Mezi novými
odborkami najdeš
i Rukodělkaře. Pokud
tě baví vyrábět různé
věci z rozmanitých
materiálů, pusť se
do jeho plnění.
Inspiruj se výrobkem ze dřeva jako
dělaným na tábor…

Prkno či fošnu seřízni
Postup: Nejprve si připrav sedátko.
sekyry sesekej hrany
ocí
Pom
.
mm
pilou na délku asi 400
oválný tvar sedátka.
tak, abys vytvořil kulatý, případně
opádně rašplí opracuj
Tvar ještě můžeš doladit rašplí. Každ
cí plochu
seda
a
tka
alespoň vodorovné hrany sedá
záležet,
tom
na
si
dej
A
.
rem
přebrus smirkovým papí
k…
tříse
plné
dí
poza
mít
není příjemné

ět, zda jsi
Před prací na sedátku je dobré věd
rozí tedy
měl sekyru už někdy v ruce, a neh
adit od
ztráta prstů. Pokud ne, nech si por
jak se k
e,
ubc
vor
zkušeného oddílového dře
tav
práci se sekerou pořádně pos it…

Pokud máš hotové sedátko, začni
se
věnovat konstrukci stoličky. Z kula
tiny si
uřízni čtyři nohy. Jejich délku vyzk
oušej
podle výšky, ve které chceš sedět. Řezy
veď pod takovými úhly, aby byla doty
ková
plocha každého řezu nohy ve vodo
rovné
poloze v dotyku se zemí i se sedátkem
.
Až budeš mít hotovo, uřízni z kula
tiny
další čtyři díly, které budou konstruk
ci
vyztužovat a držet ji pohromadě. Před
samotným stlučením je ještě dobr
é trochu
sekyrou opracovat plochy, kde se jedn
otlivé
kulatiny stýkají – našemu výrobku
to
dodá na pevnosti. Nyní už zbývá pou
ze
konstrukci stlouct hřebíky. Nakonec
přitluč i samotné sedátko. A teď už
tě
čeká pouze příjemné posezení.

Připravil: Standa
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