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Advento kalendorius
Kalėdų eglutės formos
Advento kalendorius

Akį traukiantis
kalėdinis akcentas
Vietoje žvakučių šiame
savos gamybos Advento
kalendoriuje dideliems ir
mažiems yra paruošti 24
individualūs paketėliai,
pilni netikėtų siurprizų.

1

Įžanga

Adventas, Adventas, Kalėdų eglutė spindi žvakelėmis! Tačiau šiam
egzemplioriui tokia frazė netinka – nes vietoje žvakelių šį pačių pagamintą
Advento kalendorių Jūs galite užpildyti 24 individualiais paketėliais, pilnais
netikėtų staigmenų, skirtų mažiems ir dideliems Kalėdų fanams. Linkime daug
mielų akimirkų gaminant kalendorių, jį užpildant ir džiaugiantis staigmenomis!
Reikalingi elektriniai įrankiai:
> Bosch akumuliatorinis daugiafunkcis pjūklas PST 10,8 LI
> Bosch akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas PSR 10,8 LI
Kita papildoma įranga:
Detalus medžiagų sąrašas:

2

vnt.

Pavadinimas

Ilgis

Plotis

Storis

1

Kuolelis augalams pririšti 200 cm

4

Didžiosios pocūgės
medienos lentelės,
nuobliuotos ir
nusklembtais kraštais

200 cm

1,8 cm

10 cm

24

Balti spintelės kabliukai
su medžiui skirtu sriegiu

40mm

30mm

14

Medsraigčiai

30mm

4mm

2

Medsraigčiai

50 mm

4 mm

Atraminio koto sutrumpinimas

Medžiaga
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Pirminis Advento kalendoriaus konstrukcijos elementas yra atraminis kotas,
kurį pirmiausiai reikia sutrumpinti iki 160 cm ilgio. Jam pagaminti geriausiai
tiks kuolelis, skirtas augalams pririšti, kurio vienas galas yra nusmailintas.
Smailiojo galo nenupjaukite, nes jis puikiai pasitarnaus kaip medžio
viršūnė, ant kurios užmausime Kalėdų žvaigždę. Advento kalendoriaus koją
pagaminsime iš likusios 40 cm ilgio koto dalies: ją paprasčiausiai prisukame
per vidurį dviem ilgesniais medsraigčiais prie koto apačios. Pjaustymui
tinkamas įrankis yra, pavyzdžiui, Bosch akumuliatorinis daugiafunkcis pjūklas
PST 10,8 LI. Supjaustykite keturias lenteles į septynias skirtingo ilgio dalis
(matmenys: 15 cm / 30 cm / 45 cm / 60 cm / 75 cm / 80 cm / 95 cm).
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Lentelių pritvirtinimas

4

Kabliukų paketėliams įsukimas

Prisukite skirtingo ilgio lenteles prie koto išlaikydami vienodus atstumus –
trumpiausias lenteles prisukite šiek tiek žemiau viršūnės smaigalio, o ilgiausias
- koto apačioje. Šią užduotį atlikti Jums padės, pvz., Bosch akumuliatorinis
gręžtuvas-suktuvas PSR 10,8 LI. Tvirtinant geriausia naudoti po du varžtus
kiekvienai lentelei. Įstrižai pritvirtintos lentelės sudarys eglutės šakas.
Galiausiai savo nuožiūra padalinkite ir įsukite 24 kabliukus į įstrižąsias lenteles
bei papuoškite juos užpildytais paketėliais, kurie suteiks džiaugsmo dideliems
ir mažiems kalėdų fanams. Mes linkime Jums gražaus Advento laikotarpio!

Bosch neprisiima jokios atsakomybės už pateiktų instrukcijų išsamumą ir teisingumą. Be to, Bosch
pabrėžia, kad šiomis instrukcijomis yra naudojamasi savo pačių rizika. Prašome imtis visų būtinų
priemonių, kad užtikrintumėte savo saugumą.

