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Lasten kirjoituspöytä
Iloisenkirjava apu
kotitehtävien tekemiseen

Lasten
kirjoituspöytä

Lapset rakastavat
leikkimistä. Mutta
myös työskentely voi
olla hauskaa – joka
tapauksessa oikeassa
ympäristössä.
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Johdanto

Olemme varmoja: kirjoituspöytämme ääressä on kiva puuhastella. Koristeluun
ehdotamme satu- ja safariaiheita. Voit tietenkin koristella pöydän omien
halujesi mukaan – tai lasten halujen mukaan.
Pöytälevy lepää kahdella jalkalevyllä ja ruuvattu alumiinikulmaraudoilla niihin.
Takareunoihin ruuvattu tausta ei palvele ainoastaan koristelua, vaan se tekee
rakenteesta lujemman.
Seuraava teko-ohje on tehty keskitiiviille paksuudeltaan 19 mm:n kuitulevylle
(MDF). Mikäli käytät muita materiaaleja tai paksuuksia, kappaleluettelo on
muutettava vastaavasti.
Sahauta tarvittavat levyt puutavaraliikkeessä tai puusepällä.
Tarvittavat sähkötyökalut:
> Pistosaha
> Yhdistelmähiomakoneet
> Akkupora/ruuvinvääntimet
> Akkuruuvinväännin
> Hienoruiskutuslaite
Apuvälineet:
> Puuporasarja
> Senkkausterä
> Puuviila
> Hiomapaperia, karkeudet 120–240
> Metrimitta, pehmeä lyijykynä, pyyhekumi, teroitin
> Työpukit
> Puutasoitetta tai korikittiä
> Pohjamaali
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Yksityiskohtainen materiaaliluettelo:
Kpl

Nimitys

Pituus

1

Pöytälevy

2

Leveys

Vahvuus

Materiaali

1100 mm 531 mm

19 mm

MDF

Jalkalevyä

531 mm

531 mm

19 mm

MDF

1

Taustaseinä

1100 mm 500 mm

19 mm

MDF

2

Kulmakiskot

500 mm

2 mm

n. 10

Pyörökantaruuveja, 4 x
17 mm

n. 12

Uppokantaruuvia, 4 x 40
mm
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Liitoskulmien esivalmistelu ja asentaminen
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Jalkalevyjen ja pöytälevyn yhdistäminen toisiinsa
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Taustan sahaaminen ja asentaminen
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Pintojen esivalmistelu

Alumiinikulmaa, joilla levyt yhdistetään, on saatavana tankotavarana
rautakaupasta. Voit katkaista sen pistosahalla, katkaisu- ja jiirisahalla tai jopa
käsipyörösahalla. Säädä kierros- tai iskuluku mahdollisimman matalalle. Sinun
on käytettävä sahatessasi ehdottomasti suojalaseja suojataksesi silmiäsi
ympäriinsä lentäviltä metallilastuilta. Älä käytä sahanterää alumiinisahauksen
jälkeen enää puuhun.
Poraa reiät porakoneella ja 4 mm:n poranterällä. Senkkaa ne kulmien
sisäpuolelta samalla upotusporanterällä, jota käytät myös puuhun.
Pane yksi sivuista ulkopinnalle ja sijoita kulma tasaisesti yläreunan kanssa.
Ruuvaa se siihen akkuruuvinvääntimellä ja 4 x 17 mm:n ruuveilla. Tee samoin
toisen jalkalevyn kanssa.
Pane toinen jalkalevyistä ruuvattuine kulmineen etureunalleen työtasolle.
Sovita pöytälevy sivureunaa vasten. Ruuvaa jalkalevy akkuruuvinvääntimellä
ja 4 x 17 mm:n ruuveilla. Kun olet ruuvannut myös toisen jalkalevyn, pöytä
ilman taustaa jo valmis, mutta ei kuitenkaan vielä tukeva.
Merkitse taustalevyn yläreunaan tulevat lovet lyijykynällä. Löydät mitat
piirustuksestamme. Sahaa malli pistosahalla lyijykynäviivan yläpuolelta. Mitä
tarkemmin ohjaat pistosahaa viivaa pitkin, sitä vähemmin sinulla on jälkityötä
myöhemmin puuviilalla ja hiomapaperilla, kun hiot.
Pane tausta takapuoli alaspäin työtasolle ja sovita pöydän takareunat sen
päälle. Löydät tarkan sijainnin piirustuksestamme.
Merkitse lyijykynällä jalkalevyjen ja pöytälevyn ääriviiva taustalle. Nosta pöytä
jälleen pois ja esiporaa ruuvinreiät ääriviivan keskelle. Älä unohda senkata
taustan takapuolella olevia reikiä!
Pane pöytä etupuoli alaspäin pukkeihin ja sovita tausta sen päälle. Nyt voit
ruuvata taustan pöytään akkuruuvinvääntimellä ja 4 x 40 mm:n ruuveilla.
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Voidaksesi käsitellä pinnan niin hyväksi kuin mahdollista sinun pitäisi paneutua
siihen ennen huonekalun kokoamista.
Kittaa näkyvissä olevien MDF-pintojen ruuvireiät puukitillä tai korikitillä. Kun
se on kuivunut (huomioi valmistajan ohjeet), hio kohdat 120-karkeuksisella
hiomapaperilla tasaisiksi.
Viistä kaikkien MDF-levyjen reunat 120-karkeuksisella hiomapaperilla 45°:n
kulmaan. Työstä MDF-pinnat hiomakoneella ja 120–180-karkeuksisilla
hiomapapereilla.
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Pintojen käsitteleminen
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Näkyvien pintojen lakkaaminen
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Valmis!

Lue ensin huolellisesti valmistajien työskentely- ja turvallisuusohjeet.
Työskentele hyvin ilmastoidussa huoneessa, vältä tupakoimista, syömistä tai
juomista siellä.
Levitä pohjamaali telalla tai hienoruiskutuslaitteella. Anna sen kuivua hyvin.
Mikäli haluat levittää toista ainetta hienoruiskutuslaitteella seuraavassa
vaiheessa, sinun pitäisi vaihtaa säiliö.
Täytä lakka säiliöön ja ohenna tarpeen vaatiessa vähäisellä vesimäärällä.
Säädä suihku suuttimesta, maalimäärä säätöpyörästä ja ruiskuta koepalaan.
Maalisumu voidaan säätää pinnoille vaakasuoraan tai pystysuoraan sekä
nurkkia varten pisteen muotoiseksi. Lakkaa mieluiten ensin sisäreunat, sitten
ulkoreunat ja viimeiseksi pinnat; nämä tasaisin ja samansuuntaisin vedoin.

Bosch ei vastaa teko-ohjeiden täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta. Näiden ohjeiden käyttö tapahtuu
omalla vastuulla. Ole varovainen ja huolehdi omasta turvallisuudestasi.

