Projekt „krok po kroku”

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

Wykrojniki do ciasta
Wykrojniki do ciasta projektu Krzysztofa
Rozmusa zostały wyróżnione w kwietniowej
edycji konkursu dla pasjonatów narzędzi marki
Dremel – Mistrzowie Majsterkowania.
Do samodzielnego wykonania projektu potrzebne
będą: Dremel 3000; mini tarcza do metalu; metalowe
puszki; kombinerki; linijka; drut; miara krawiecka;
mazak

Krok 1
Za pomocą Dremel 3000 i tarczy do metalu przetnij
metalowe puszki na pół.

Krok 2
Owiń drut dookoła puszki i złącz jego końce. Dzięki
temu obwód oczka z drutu będzie taki sam, jak obwód
puszki.

Krok 3
Uformuj drut tak, aby uzyskać odpowiedni kształt np.
rybki, grzybka itd. Kombinerkami nadaj puszce
odpowiedni kształt, zginając ją we wcześniej
zaznaczonych miejscach. Za pomocą linijki i miary
krawieckiej przenieś poszczególne wymiary na puszkę,
zaznaczając miejsca zgięć mazakiem.
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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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