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Noel takvimi
Noel ağacı görünümünde
Noel takvimi

Noel öncesinde
geleceğe bakış

Mumlar yerine
kullanabileceğiniz
ve kendi imalatınız
olan bu Noel takvimi,
hem büyükler hem de
küçükler için, Noel öncesi
sürprizlerle dolu 24 ayrı
paket içerir.

1

Giriş

Noel geliyor, Noel ağacı yanıyor! Ama bu örnek değil – çünkü kendi kendinize
imal edebileceğiniz bu Noel takvimini, Noeli heyecanla bekleyen hem
büyükler hem de küçükler için, Noel öncesi sürprizlerle dolu 24 ayrı paket ile
donatabilirsiniz. Yaparken, doldururken ve şaşırırken iyi eğlenceler!
Gerekli elektrikli el aletleri:
> Bosch akülü çok amaçlı testere PST 10,8 LI
> Bosch akülü delme/vidalama makinesi PSR 10,8 LI
Yardımcı malzemeler:
Ayrıntılı malzeme listesi:
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Adet

Tanım

Uzunluk
(boy)

1

Bitki çubukları

200 cm

4

Kenarları düzlenmiş
ladin, rendelenmiş ve
oluklar açılmış

200 cm

24

Ahşap vidalı beyaz dolap 40mm
askısı

14

Ahşap vidaları

30mm

4mm

2

Ahşap vidaları

50 mm

4 mm

Destek direğinin kısaltılması

Genişlik
(en)

Kalınlık

1,8 cm

10 cm

30mm

Malzeme
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Noel takviminin başlangıç noktası, destek direğinin 160 cm uzunluğa ulaşacak
biçimde kısaltılmasıdır. Bunun için en uygunu, ucu sivrileşen bir bitki çubuğu
kullanmaktır. Ucu, Noel yıldızı için "ağaç ucu" olarak aynen korunur. Noel
takviminin ayağı, 40 cm uzunluğundaki kalan parçadan imal edilir: Bunu
basitçe iki uzun ahşap vidası ile çubuğun ortasına sabitleyin. Testereleme için
örneğin Bosch akülü çok amaçlı testere PST 10,8 LI idealdir. Dört düz kenarlı
tahtayı yedi farklı uzunlukta parçaya bölün (boyutlar: 15 cm / 30 cm / 45 cm /
60 cm / 75 cm / 80 cm / 95 cm).
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Çıtaların takılması

4

Paketler için kancaların vidalanması

Farklı boylardaki çıtaları şimdi çubuğun üzerine vidalayın – en kısa olanını
tepeye yakın, en uzun olanını aşağıya yakın monte edin. Burada örneğin
Bosch’un akülü delme/vidalama makinesi PSR 10,8 LI yardımcı olabilir. Bunun
için en iyisi ikişer vida kullanmaktır. Enine çıtalar, çam ağacının dallarını
oluşturacak.
Son olarak 24 kancayı kendi istediğiniz biçimde enine çıtaların üzerinde
dağıtın, parlak paketlere sahip hediyeleri bu kancalara asın ve Noel
mutluluğunun erkenden başlamasını sağlayın. Size güzel bir Noel mevsimi
dileriz!

Bosch, mevcut talimatların doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin güvence vermez. Bosch, ayrıca bu talimatlı
uygulamanın bazı riskler taşıdığını bildirir. Lütfen güvenliğiniz için gereken tüm önlemleri alın.

