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Árvore de Natal
Este ano faça a sua
própria árvore de Natal.

Diferente e original

Com este projeto natalício
transforma os dias de
festa em dias muito
especiais: a árvore de
Natal de pedaços de
madeira feita por si vai ser
o centro das atenções.

1

Introdução

Surpreenda a família e os convidados no Natal com esta árvore de Natal
original! Para este projeto são utilizados materiais invulgares: pedaços de
madeira, de preferência bétula, um cabo de vassoura (ou uma barra redonda
semelhante) muitos parafusos de construção grandes. Este projeto também
é adequado para principiantes e talvez até para toda a família. Quanto à
decoração, dê asas à imaginação. A melhor parte: esta árvore de Natal não
tem limite de utilização, porque não larga agulhas. E se depois já não gostar
de ter a árvore em casa, pode sempre colocá-la na rua como decoração.
Ferramentas elétricas necessárias:
> Aparafusadora sem fio
> Serra sabre
Auxiliares:
> se necessário, cunhas de madeira para o suporte para árvore

2

Montar o tronco

3

Fazer um furo prévio nos pedaços de madeira

4

Enroscar os ganchos

Coloque a barra redonda, ou o cabo de vassoura, a servir de tronco para a
árvore de Natal no respetivo suporte e fixe-a na vertical. Se necessário use
cunhas de madeira para equilibrar.
Se não conseguiu adquirir pedaços de madeira de diferentes comprimentos,
acerte-os agora com a serra sabre PSA 18 LI-2 da Bosch. Faça um furo prévio
com a PSR 14,4 LI-2 em cada pedaço de madeira com aprox. 3 a 4 cm de
profundidade para os ganchos de fixação.
Aparafuse agora os ganchos de fixação nos furos e aperte-os bem.
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5

Engatar os pedaços de madeira

6

Aparafusar as "velas"

7

Decorar a árvore e alegrar-se

Agora pode montar a árvore de Natal pedaço a pedaço de madeira. Comece
por colocar primeiro os pedaços de madeira maiores com gancho roscado no
tronco e termine com os pedaços de madeira mais curtos na ponta.
Depois de a árvore estar pronta, são colocados os parafusos de construção
como velas decorativas. Distribua-os pela árvore, aparafusando-os 1 a 2 cm
na vertical em cada um dos pedaços de madeira com a aparafusadora sem
fio.
Para dar brilho e um toque festivo use uma corrente de luzes elétrica e
decoração para árvore de Natal que pode fixar p. ex. com fita de presentes e
tachas e pregos. Aguarde ansiosamente pela festa: de certeza que o menino
Jesus vai deixar os presentes mais bonitos por baixo de uma árvore tão única!

A Bosch não assume qualquer responsabilidade pela completude e correção das instruções utilizadas.
A Bosch também avisa que estas instruções são utilizadas por sua própria conta e risco. Tome todas as
medidas de segurança necessárias.

