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Dandybox
Dandybox

En spesiell gave til
en spesiell mann

En elegant gave som
også hjelper til med
å holde orden! En
selvsnekret eske for
accessoirer gjør seg godt
både på gavebordet og i
ethvert rom for herrer.

1

Innledning

Med mottoet "lag nytt av gammelt" lager du en stilfull oppbevaring for all
slags "manneting" som slips, klokker og mansjettknapper av en sigareske, en
gammel skjorte og litt håndlag. En selvsnekret eske for accessoirer gjør seg
godt både på gavebordet og i ethvert rom for herrer.
Nødvendig elektroverktøy:
> Batteridrevet limpistol GluePen
> Batteridrevet skrumaskin IXO V med kutteforsats
Hjelpemidler:
Detaljert materialliste:
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Antall

Betegnelse

Lengde

1

Gammel sigareske

1

Gammel skjorte

1

Skumplate

2 cm

1

Skumplate

0,5 cm

Skjære til bunnen på esken

Bredde

Tykkelse

Materiale

Lettvektsplate
(A3)

Du finner flotte sigaresker for eksempel på loppemarkeder, eller på loftet til
bestefar.
Da er det bare å sette i gang: Mål eskebunnen innvendig, og skjær til
skumstoffet til tilsvarende størrelse. Med kutteforsatsen til IXO V gjør du dette
raskt og nøyaktig. Du trykker skumstoffet lett sammen på snittstedet med
tommelen og pekefingeren, setter kutteren inntil og skjærer forsiktig. Deretter
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skjærer du den utskårede skumplaten i tre like store stykker i samsvar med
lengden.
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Skjære til skjortestoffet

4

Lime på skumstoffet

5

Påføre lim

6

Lime stoff på skilleveggene

7

Fylle esken

Det neste du gjør, er å finne frem en gammel skjorte og gi den nytt liv: Legg
skumstoffbiten på skjorten, og skjær ut skjortestoffet med IXO Cutter. Pass på
at du skjærer ut nok stoff til at du kan brette det rundt skumstoffbitene. Gjenta
dette på de to andre skumstoffbitene.
Legg skjortestoffet du har skåret ut, rundt skumstoffbitene, og lim det fast. Til
denne oppgaven passer det å bruke GluePen, som gjør det mulig å påføre
limet helt nøyaktig.
Nå måler du høyden og bredden på innsiden av esken og skjærer to striper
med disse målene ut av skumplaten. Disse brukes som skillevegger og sørger
for orden på accessoirene. Skjær ut skjortestoff til disse bitene også. Du må
skjære ut nok stoff til at du kan brette det rundt stripene. Påfør lim på hele
overflaten til skumplatestripene med limpistolen GluePen.
Strekk ut stoffet slik at det blir glatt, og brett det rundt skumplatebitene som
er dekket med lim. Brett inn begge endende, slik at overflaten blir glatt og
ingenting stikker ut.
Legg til slutt de stofftrukkede skumstoffstykkene ved siden av hverandre i
sigaresken, og sett skumstoffstripene imellom som skillevegger.
Tips:Du kan lage små puter for klokker og mansjettknapper av resten av
skjortestoffet. Du skjærer bare ut stoff i ønsket størrelse, fyller med vatt og syr
igjen.
Gaven til en helt spesiell mann er ferdig. Selvfølgelig kan han lage denne
gaven til seg selv også.
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