Projekt „krok po kroku”

MISTRZOWIE MAJSTERKOWANIA –
KONKURS DLA PASJONATÓW NARZĘDZI DREMEL –
EDYCJA KWIETNIOWA ROZSTRZYGNIĘTA

Liście
Liście projektu Augustyna Kmiecika zajęły drugie
miejsce w kwietniowej edycji konkursu dla
pasjonatów narzędzi marki Dremel – Mistrzowie
Majsterkowania.
Do samodzielnego wykonania projektu potrzebne będą:
Materiały: Sklejka 4 mm, 4 szt. formatu A4; Drewniane
wykałaczki; Klej do drewna; Lakierobejca zielona;
Karton
Narzędzia: Narzędzie wielofunkcyjne DREMEL 3000,
wiertło do drewna 2mm, 4 mm; taśma szlifierska; tarcza
do cięcia drewna; Wyrzynarka DREMEL Moto-Saw;
Pędzel

Krok 1
Wytnij z kartonu szablon jednego liścia. Następnie na
całej powierzchni 3 sklejek odrysuj szablon tak, aby
każdy liść łączył się z bocznymi ogonkiem bądź
końcówkami blaszki. Na 4 sklejce dorysuj od szablonu
6 liści oddzielonych od siebie.

Krok 2
Przy użyciu narzędzia wielofunkcyjnego DREMEL
3000 i wiertła 4 mm nwierć otwory w miejscach
wewnętrznych pomiędzy liśćmi (otwory do przełożenia
brzeszczotu). Wytnij wszystkie elementy po konturach
przy użyciu wyrzynarki DREMEL Moto-Saw.
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Krok 3
Oszlifuj krawędzie narzędziem wielofunkcyjnym
DREMEL 3000 z tarczą szlifierską. Powycinane sklejki
przeznacz odpowiednio na ściankę pionową, półkę
poziomą oraz podporę pomiędzy półką a ścinką. Na
półce poziomej zaznacz linię prostą i odetnij, na
podporze zaznacz linie proste pod kątem prostym i
także odetnij na wyrzynarce DREMEL Moto-Saw .

Krok 4
Do ścianki w połowie jej wysokości zamocuj półkę
nawiercając otwory narzędziem wielofunkcyjnym
DREMEL 3000 z wiertłem 2mm i wklejając wykałaczki.
Podporę zamocuj do półki i ścianki w taki sam sposób.
6 oddzielnych listków zamocuj dowolnie pod półką za
pomocą narzędzia wielofunkcyjnego DREMEL 3000 z
wiertłem 2mm i wklejając wykałaczki. Wystające
wklejone wykałaczki wytnij narzędziem
wielofunkcyjnym DREMEL 3000 z tarczą do cięcia
drewna. Całość pomaluj lakierobejcą.
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O marce Dremel
Dremel to jeden z wiodących dostawców precyzyjnych elektronarzędzi przeznaczonych do różnych
prac związanych z majsterkowaniem lub hobby. W naszym asortymencie produktów znajdą
Państwo narzędzia kompaktowe (np. mini piła, pistolety do kleju), narzędzia warsztatowe (np.
Fortiflex) i wiodące wielofunkcyjne narzędzia obrotowe. Do każdego systemu oferujemy akcesoria,
które zwiększają wszechstronność zastosowań narzędzi. Marka Dremel stawia sobie za cel
łączenie w narzędziach innowacyjnych rozwiązań i funkcjonalności z nowoczesnym designem.
Firmę Dremel założył w 1932 roku Albert J. Dremel w Wisconsin, w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie marka Dremel należy w całości do Bosch Group, wiodącego producenta elektronarzędzi,
narzędzi pomiarowych i osprzętu do elektronarzędzi. Produkty są dostępne w ponad 90 krajach w
sklepach narzędziowych, marketach budowlanych, sklepach dla majsterkowiczów, online i w
hurtowniach elektronarzędzi. Siedziba marki Dremel w Europie mieści się w Bredzie, w Holandii.

Więcej informacji o marce Dremel można znaleźć na:
-

stronie www.dremeleurope.com

-

platformie www.pomyslodajnia.pl

-

profilu FB Dremel: www.facebook.com/DremelPolska
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