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Julgran
Det här året bygger man
den själv.

En litet annorlunda
julgran
Med det här julprojektet
blir helgdagarna
något speciellt: Den
hemmagjorda julgranen
gjord i vedträn drar alla
blickar till sig.

1

Inledning

Överraska familjen och gästerna till jul med den här annorlunda
julgranen! För detta projekt använder du ovanliga material: Vedträn, helst
i björk, ett kvastskaft (eller en liknande rundstav) och ett större antal
konstruktionsskruvar. Projektet lämpar sig också för nybörjare och kanske har
hela familjen lust att hjälpa till. Vad gäller dekorationen är det bara fantasin
som sätter gränser. Det bästa: Den här julgranen kan du ha stående precis så
länge du vill. Den barrar garanterat ingenting. Om den sedan förr eller senare
skall ut är den också dekorativ där.
Elverktyg som krävs:
> Sladdlös borrskruvdragare
> Tigersåg
Hjälpmedel:
> i förek. fall träkilar för julgransfoten

2

Ställa upp stammen

3

Förborra vedträn

4

Skruva in krokarna

5

Hänga upp vedträn

Placera rundträet eller kvastskaftet som stam till julgranen i julgransfoten och
fixera denna så att den står rakt och stadigt. Ta vid behov några vedträn till
hjälp.
Om du inte fått tag på vedträn i olika längder sågar du först till dem med
sabelsågen Bosch PSA 18 LI-2. Förborra 3-4 cm djupt i varje vedträ med PSR
14,4 LI-2 för infästningskrokarna.
Skruva in infästningskrokarna i de förborrade hålen och dra åt dessa väl.
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Nu kan du bygga upp din julgran vedträ för vedträ. Trä först på de längsta
vedträna på "stammen" skruvkrokarna och avsluta med det kortaste vedträet
högst uppe i spetsen.

6

Skruva in "ljusen"

7

Dekorera granen och var glad

På det färdiga trädet skruvas sedan konstruktionsskruvarna på som
dekorationsljus. Placera dessa snyggt vertikalt fördelade på enskilda vedträn
och skruva in 1-2 cm djupt.
Ljus och festivitas ger en elektrisk ljuskedja och julgransprydnader, som du
t.ex. kan fästa med litet julklappsband och häftstift. Se fram emot festen: Under
en så tjusig julgran lägger tomtens säkert massor av klappar!

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.

