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Netradicinė vaza “5 viename”
Pavasariškas stilius ant
valgomojo stalo

Netradicinė vaza “5
viename”
Stabilus rėmas iš
natūralios medienos
tarnauja kaip pagrindinis
karkasas, o penki šalia
vienas kito sustatyti
stikliniai buteliukai
sudaro pakylą penkioms
šviežioms pavasarinėms
puokštėms.
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Įžanga

Daugiau stiliaus ant valgomojo stalo! Kas mėgsta ruošti maistą šeimai ir
draugams, turėtų pademonstruoti gerą skonį ir dekoruodamas stalą. Ši
netradicinė vaza jūsų svečiams garantuotai sužadins apetitą. Stabilus rėmas
iš natūralios medienos tarnauja kaip pagrindinis karkasas, o penki šalia
vienas kito sustatyti stikliniai buteliukai sudaro pakylą jūsų šviežiai nuskintoms
pavasarinėms puokštėms. Su šia miela jūsų pačių sukurta “5 viename” vaza
Jūsų tobula vakarienė garantuota.
Reikalingi elektriniai įrankiai:
> Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas
> Akumuliatorinis daugiafunkcis pjūklas
Kita papildoma įranga:
> Pjovimo karūnos priedėlis
> Skersmuo turi atitikti butelio kakliuko skersmenį
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Medinio karkaso supjovimas

3

Butelių vietų nustatymas

Pirmiausiai išmatuokite buteliuką – aukštį, plotį ir kaklelio storį. Mediniam
karkasui supjaustykite faneros plokštę taip, kad buteliai galėtų stovėti
pakankamu atstumu vienas nuo kito. Tai puikiai pavyks padaryti naudojant,
pavyzdžiui, akumuliatorinį daugiafunkcį pjūklą PST 10,8 LI.
Paskui ant vazos dangtelio plokštės liniuote ir pieštuku pažymėkite skylių
vietas butelio kakleliams.
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Kiaurymių išpjovimas
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Butelių įstatymas

Tada akumuliatoriniu gręžtuvu-suktuvu PSR 10,8 LI-2 ir tinkamu kiaurymių
pjovimo karūnos priedėliu išpjaukite reikiamas skyles medienos plokštėje.
Greitasis sukimas pabaigai: sujunkite varžtais visas keturias medines dalis, per
skyles iš apačios į medinį rėmą įstatykite butelius ir pripildykite juos vandens
bei pamerkite gėlių – žydinti stalo puošmena baigta. Ir jei prie viryklės jūs tai
pat entuziastingai ir sumaniai darbuositės, kaip gamindami šią vazą, galėsite
džiaugtis matydami savo svečius laimingus. Gero apetito!

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.

