Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

Adventskalender
Adventskalender med
julgransutseende

Blickfång i
adventstid

Istället för stearinljus
håller den här
egentillverkade
adventskalendern 24 små
individuella paket fulla
med överraskningar för
stor och liten i beredskap.
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Inledning

Advent, Advent, julgranen står i ljusan låga! Men inte det här exemplaret.
Istället för stearinljus kan du utforma den här egentillverkade adventskalendern
med 24 individuella paket full med överraskningar för stor och liten. Mycket
nöje med tillverkningen, påfyllningen och öppnandet av paketen!
Elverktyg som krävs:
> Sladdlös såg PST 10,8 LI från Bosch
> Sladdlös borrskruvdragare PSR 10,8 LI från Bosch
Hjälpmedel:
Utförlig materiallista:
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St.

Namn

Längd

Bredd

Tjocklek

1

Planteringspåle

200 cm

4

Slätkantsbräder
Douglasie, hyvlade och
fasade

200 cm

1,8 cm

10 cm

24

Skåpskrokar, vita med
trägängning

40 mm

30 mm

14

Träskruvar

30 mm

4 mm

2

Träskruvar

50 mm

4 mm

Kapa stödstolpen

Material

Utgångspunkten för adventskalendern är stödstolpen, som du till att börja med
kapar till 160 cm längd. Det bästa är att använda en stolpe för växter, som
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är spetsig i ena änden. Spetsen behåller du vid kapningen som "trädspets"
för julstjärnan. Foten på adventskalenderna byggs av den 40 cm. långa
restbiten: Fixera helt enkelt denna nedtills centrerat i stolpen med de två längre
träskruvaren. För sågningen är till exempel den sladdlösa multisågen PST 10,8
LI från Bosch lämplig. Såga till de fyra slätkantsbrädorna i sju olika långa delar
(mått: 15 cm / 30 cm / 45 cm / 60 cm / 75 cm / 80 cm / 95 cm).
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Sätta dit listerna

4

Skruva fast krokar för paketen

Skruva nu på de oliklånga listerna med jämna mellanrum på stolpen. Den
kortaste strax under spetsen och den längsta i den nedersta änden. Här är
till exempel den sladdlösa borrskruvdragaren PSR 10,8 LI från Bosch till god
hjälp. Använd helst två skruvar för varje listbit. Tvärlattorna bildar julgranens
grenar.
Fördela till slut de 24 krokarna som du vill på tvärlattorna. Dekorera med
välfyllda små paket för att göra ung och gammal glad till jul. Vi önskar en
behaglig adventstid!

Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du
använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.

