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Muurkalender
Zo heeft u een overzicht
van alle afspraken

Intelligent
schaakbord voor de
muur
Kleurrijk en
gestructureerd: de
muurkalender brengt kleur
in uw kamer en structuur
in elke week!
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Inleiding

De afspraakchaos schaakmat zetten! Deze kleurrijke muurkalender met
52 weekvakjes in schaakbordpatroon brengt frisse kleur in uw kamer en
meer structuur in uw dagelijks leven. Dankzij ijzerverf als grondverf kunt u
alledaagse voorwerpen als memoblaadjes, foto's, uitnodigingen of briefkaarten
magnetisch vastzetten. Belangrijke privégebeurtenissen als verjaardagen,
trouwdag enz. kunt u, net als het betreffende weeknummer, met krijt in de
52 vierkantjes noteren. Zo blijft alles goed zichtbaar en in herinnering. Doehet-zelvers slagen er met het juiste gereedschap, de juiste verf en een beetje
handigheid met gemak in om dit intelligente schaakbord voor de muur te
maken.
Benodigde elektrische gereedschappen:
> kruislijnlaser Quigo Plus van Bosch inclusief statief en richtplaat
Hulpmiddelen:
> potlood
Gedetailleerde materiaallijst:
St.

Omschrijving
afplaktape

1

ijzerverf (bijv. lichtgrijs, 1
liter)

4

bordverf (250 ml per
kleur)
verfset (verfbakje,
schuimroller 5 cm,
verfrollerbeugel)

Lengte

Breedte
24 mm

Dikte

Materiaal
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Op de muur met ijzerverf een grondlaag aanbrengen
en Quigo uitlijnen

Aanwijzing: Voordat u kunt beginnen met het verven van de 52 vakjes, moet
u de muur een dag van tevoren met de magnetische ijzerverf in de grondverf
zetten (droogtijd 24 uur).
Om ervoor te zorgen dat later alle weekvakjes even groot zijn, bevestigt u
eerst de kruislijnlaser Quigo Plus van Bosch aan het statief. Het midden van
het laserkruis moet u op een hoogte van circa 90 cm richten en de Quigo Plus
zover van de muur zetten dat de markeringsafstanden 12 cm bedragen. Om
te controleren of alle afstanden ook echt even groot zijn, kunt u de richtplaat
tegen de muur houden: als de verticale laserlijn precies door de rode strepen
op de richtplaat loopt, dan staat de Quigo Plus exact in een rechte hoek t.o.v.
de muur.
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Verticale en horizontale plakstroken
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Weekvakjes aftekenen

5

Raster van plakstroken

6

Raster verven

7

Plakband verwijderen en weeknummers aanbrengen

Een verticale en horizontale plakstrook in een rechte hoek vormen de
uitgangsbasis en het midden voor het schaakbordpatroon: hiervoor plakt u
eenvoudig een 90 cm lange horizontale en ten minste 130 cm lange verticale
strook langs het laserkruis af.
Nu worden de weekvakjes afgetekend: met een potlood moet u hiervoor op
de twee opgeplakte stroken de markeringen van de verticale en horizontale
laserlijn van de Quigo Plus overbrengen, en wel (uitgaande van het midden
van het kruis) drie streepjes naar rechts en drie streepjes naar links. Deze stap
herhaalt u ook voor de verticale laserlijn. Hier zijn het vier streepjes naar boven
en vijf streepjes naar beneden.
Plak nu het complete raster af: voor kaarsrechte strepen draait u de Quigo
Plus en lijnt u daarbij de verticale laserlijn uit op de zojuist afgetekende
potloodstreepjes op de horizontale strook. Plak daarna langs de laserlijn
achtereenvolgens de zes verticale stroken af. Deze stappen moet u ook
herhalen voor de negen horizontale plakstroken. Hiervoor verstelt u de Quigo
Plus met het statief en de handkruk telkens in hoogte.
Als uw raster compleet is, dan is de verfroller aan de beurt. Kleur de vakjes
afwisselend met verf in en varieer daarbij de kleuren naar wens.
De afplaktape kunt u het beste verwijderen, wanneer de verf nog iets vochtig
is. En uw intelligente schaakbord is al klaar. Als u dan nog de weeknummers
met krijt heeft ingevuld, afspraken in de velden heeft geschreven en de eerste
blaadjes met magneten heeft bevestigd, dan is de nieuwe muurversiering niet
alleen decoratief, maar ook praktisch: deze kalender is een echte slimme zet.
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