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Inleiding
Toen mij gevraagd werd of ik het technische gedeelte der vertaling van het
Engelsche werk „Home Mechanic" Wilde verzorgen, stond ik daar aanvankelijk
wat huiverig tegenover. Ten eerste: Deed ik wel goed mij te verbinden aan een
werk wat voor den amateur bestemd was? Ten tweede: Zouden er niet zeer veel
andere technische onderwerpen in voorkomen dan die waarin ik thuis was?
Een onderhoud met den uitgever loste het onder twee genoemde al spoedig op,
doordat deze mij toezegde die onderwerpen Welke ik noodig achtte door ter zake
kundigen te zullen laten behandelen.
Het eerste bezwaar is mijnerzijds al lang niet meer, daar ik constateerde, dat
het inderdaad zelfs noodig was dat een werk als dit een met de techniek van
den tijd op de hoogte zijnd iemand moest verzorgen. Hoe meer ik corrigeerde
en aanvulde, hoe meer de overtuiging tot mij doordrong hiermede een nuttig
werk te verrichten waarvan de amateur veel plezier zou hebben; hetgeen volgt
uit het feit- dat iemand de drukproef eener aflevering ingezien hebbende zich lief
ontvallen: „ge zoudt zoo zin krijgen al die dingen te gaan maken."
De vakman zal allicht zeggen dat hier of daar wel wat aangevuld of weggelaten
had kunnen worden en inderdaad dit zou ook zoo zijn als het voor den vakman
geschreven was. De amateur echter moet elk onderwerp in een afgerond geheel
kunnen vinden en daartoe was het dikwijls noodig in herhalingen te vervallen.
Constructies waren moeilijk te geven daar degene voor Wien dit werk bestemd is
er toch niet dat profijt van gehad zou hebben, zij zijn dan ook zooveel mogelijk
vermeden.
Verder diene men te bedenken dat het werk uit het Engelsch vertaald is,
diverse aangelegenheden wel zooveel mogelijk passend zijn gemaakt naar onze
toestanden, doch dat dit op het geheel niet zonder invloed blijven kan is begrijpelijk. Dan zou ook beter een geheel nieuw werk opgezet kunnen zijn.
Het is de bedoeling dat dit werk in 32 afleveringen verschijnt, terwijl getracht
zal worden zooveel mogelijk afgeronde deelen te maken waarin diverse verschillende onderwerpen behandeld worden. Ik hoop dat het werk bij hen, waarvoor het
bestemd is, een gunstig onthaal mag vinden en zij, die meenen met eventueele
op- of aanmerkingen, aanvullingen, handiger methoden, e. d. zich verdienstelijk
te kunnen maken, zullen gaarne gehoor verleend worden. Mogelijk kan dan in een
volgende uitgave of in de laatste afleveringen dit vermeld worden, zoodat dus
de amateurs elkaar onderling helpen.
Alvorens te eindigen wil ik hier nog een woord van dank uitspreken aan mijn
collega's die mij van dienst zijn geweest, elk in zijn vak, aanduidingen gevend,
waarmede zij beter vertrouwd waren dan ik en mij daarbij dus geholpen hebben
het geheel zoo duidelijk mogelijk en aan den tijd aanpassend te maken.
J. G. LEEUWERIK,
Leeraar N. 0.

Behangen
Men is algemeen van meening, dat van een groote schaar en van een trap.
De stijfselkwast moet flink breed zijn,
behangen een werk is dat onmogelijk door
een leek verricht kan worden. Deze mee- minstens 10 c.M., liefst 15 c.M. Als men
ning berust o.i. op een volkomen onjuiste een nieuwe koopt moet men die een nacht
voorstelling van zaken. Een niet al te in het water laten staan. De borstel moet
onhandig iemand is best in staat een kamer behoorlijk stijve haren hebben, een gewone
te behangen; indien hij zich slechts de kleerborstel is heel geschikt en wanneer
moeite neemt bepaalde wenken in acht te men er voor zorgt dat hij niet met het
nemen. Behangen is in het geheel niet plaksel in aanraking komt, kan men hem
moeilijk als men slechts weet hoe het zonder bezwaar later weer voor zijn oorgedaan moet worden en de volgende blad- spronkelijk werk gebruiken, anders wascht
zijden lichten dit werk in voldoende mate men hem even uit.
Met cement herstelt men gaten in het
toe, zoodat men met inachtneming van
de daarin gegeven voorschriften zonder pleisterwerk. Men koopt niet te veel,
bezwaar zelf een kamer van nieuw behang hoogstens een paar pond, meestal heeft
men zooveel niet eens noodig. Deze cement
kan voorzien.
Men heeft behalve het behang zelf moet aangemaakt worden met water,
slechts weinig noodig: een schraapmes om terwijl men op I volumedeel cement 3 of 4
het oude papier te verwijderen, een flinke dezelfde deelen rivier- of scherpzand moet
spons, een emmer, een groote schaar, toevoegen. Nadeel van deze specie is dat
wat cement of kalk en gips, een stijfsel- deze nog al tamelijk lang werk heeft
alvorens ze verhard
kwast, een borstel,
is. Men kan dan ook
een trap, een rechtwat gebluschte kluit hoekige tafel en stijfkalk nemen (dezelfde
sel of plaksel. Een
die men voor het witschraper met een
ten van plafonds gegoed handvat kan
bruikt) en deze aanmen in een ijzerwinmaken met 1 a 1 deel
kel koopen, hetzij
gips. Deze specie is
men er een koopt als
spoedig hard. Denk
in Fig. I aangegeer vooral om van te
ven, hetzij men een
voren de te stoppen
driekantige krabber
gaatj es even nat te
neemt die de schilmaken, hetgeen geder wel gebruikt om
daan wordt om te
de verf of te krabben.
voorkomen dat de
Een spons en een
waterdeelen uit de
emmer zijn eveneens
specie door den muur
gemakkelijk te veropgenomen worden.
krijgen (de huisBehangersplaksel
vrouw stelt er echter
kan men bij elken
meestal Been prijs op
Fig. 1. Het verwjjderen van het oude papier.
dat men de hare ge- Een schraper als de bier afgebeelde vindt men in elken drogist klaar voor
bruikt). Meestal is ijzerwinkel. Als men het papier van te voren bevochtigt het gebruik koopen.
laat het gemakkelijker los. Zorg er voor de kalk niet te
Indien men dit plakmen wel in het bezit
beschadigen.
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papier zijn hier wel op zijn plaats, daar
het van belang is het aantal rollen, dat
Het plaksel.
men noodig heeft, te schatten. BehangselDoe wat roggebloem in een emmer papier is meestal 50 c.M. breed en wordt
en meng dit met water tot men een dikke geleverd in rollen van 8 M. Toch vindt
brei verkrijgt. Roer flink met een dikke men tegenwoordig ook veel de Engelsche
stok en giet onder het roeren kokend maten n.1. de breedte 0.57 M. bij een lengte
van 10.5o M. ; meestal is dit papier met
water — het water moet kokend zijn!
—opdemas toendu epa isonta . een glad oppervlak, het z.g.n. petroleumpapier. Men lette in de stalenboeken op de achterzijde, waar dan
meestal de maat is aangegeven.
Het uitrekenen van het benoodigd
aantal rollen is aan de hand van
deze gegevens voor een kamer
waarvan men de afmetingen kent
gemakkelijk. Men doet dit niet
door het oppervlak in M 2 uit te
rekenen en dan het oppervlak
(eveneens in M2) van een rol te bepalen en de verkregen cijfers op
elkaar te deelen, doch men bepaalt
eenvoudig hoeveel hoogten men
noodig heeft door 50 of 57 c.M. te
deelen op den totalen omtrek (in
(;.M.) van de kamer. Dit cijfer deelt
men door het aantal hoogten dat
uit een rol gesneden kan worden,
waarbij men er rekening mede
moet houden dat het patroon
verspringt, hetgeen bij sommige
patronen nog wel eens wat veel
verlies geeft. In gewone gevallen
rekent men dat uit een rol van
8 M. 2 banen en uit een rol van.
10.5o M. 3 banen gaan. Het afkomende gebruikt men dan boven
Fig. 2. Een buitengewoon gemakkeljjke en handige methode om de randjes deur- en raamkozijnen waarvoor
van het papier of te knippen.
men dan bij het opmeten niets
Ook kan men onder het koken nog een rekent. Het verkregen getal geeft het aanscheutje Venetiaansche terpentijn toe- tal rollen dat men noodig heeft, terwij1
voegen. Af laten koelen en het plaksel is men goed doet altijd i rol meer te nemen
voor het gebruik gereed. Dit plaksel voor bijplakken bij latere beschadigingen.
bezigt men voor grond- of onderpapier
en niet te fijn werk. Wil men een beter Het in orde maken van den muur.
Wij moeten er den nadruk op vestigen
plaksel, dan neemt men half roggebloem
half stijfsel. Alleen stijfsel is wat duur en dat hoe goed de kwaliteit van het papier,
niet vrij van krimpen.
dat opgeplakt wordt, ook is, men nooit
een behoorlijk resultaat zal bereiken als
metro en.
het oppervlak van den muur beschadigd
Enkele woorden over de maat van het of niet glad genoeg is.
sel liever zelf maakt: ziehier het recept.
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Is de kamer
duimen voor
reeds behangen
het ophangen
dan moet men
van de schildehet oude parijen en andere
pier verwijdeoorzaken gaten
ren door het
ontstaan. Dermet water te
gelijke lichte
weeken en met
beschadigingen
worden echter
een schraapmes
,,„
hersteld met
af te schrappen.
Men kan het
behulp van wat
Fig. 3. Hoe men de schaar moet gebrniken.
nieuwe papier Er bestaan verschillende verkeerde manieren en slechts een goede methode cement-, of
natuurlijk ook om de schaar te hanteeren. Op bovenstaande photo is de juiste methode kalk met gipsaangegeven. Men lette er op dat de wijsvinger buiten de oogen gehouden
over het oude
specie.
wordt om de schaar in de goede richting te leiden.
heen plakken,
maar het resultaat is meestal niet fraai Het herstellen van gaten en scheuren.
en wij kunnen deze handelwijze dan ook
Men schudt wat cement uit in een bakje,
niet aanbevelen.
doet er 3 a 4 maal zooveel zand bij en
voegt water toe tot een dikke brei is
Het afschrapen.
ontstaan. Het oppervlak van de te herMen dient er rekening mede te houden stellen plek wordt flink met water bedat pleisterkalk betrekkelijk zacht is, zoo- vochtigd (met een verfkwast bereikt men
dat men het schraapmes met eenige zorg ook de uiterste hoekjes) de cement-specie
en voorzichtig moet hanteeren wil men wordt er opgesmeerd en glad gestreken.
den ondergrond niet beschadigen. Zoo nu Men dient er op te letten dat cement
en dan is het wel eens onvermijdelijk en weldra dik wordt en zoo nu en dan
bijna altijd zijn er door het gebruik van moet men het iets verdunnen door wat
is

Fig. 4. Een snelle methode om het papier op de vereischte lengte te knippen.
Meet een stuk papier af dat + 15 c.M. langer is dan de hoogte van den wand. Gebruik dit als maat bij het afrollen.
Heeft men voorloopig genoeg lengten dan knipt men den rand van de stukken af. Denk er bij deze methode echter om dat
deze niet altijd opgaat met het oog op het verspringen van het patroon.
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Fig. 5. Het insmeren.
Begin bij een eind en smeer een gedeelte van het stuk in. Zorg bij het insmeren er voor dat de kant die men testrijkt
even over den rand van de tafel uitsteekt. Hierdoor loopt men geen kans dat de tafel vuil wordt, waardoor de goede
kant van het papier geraakt zou worden.

Fig. 6. Het verder insmeren.
Vouw het gedeelte dat ingesmeerd is dubbel, maar laat een kleine strook die reeds van stijfsel voorzien is over. Bestrijk
zoo het eene gedeelte na het andere met plaksel en vouw het dubbel tot de geheele baan klaar is.
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Fig. 7. Insmeren.
Op bovenstaande illustratie wordt het papier slechts in twee gedeelten ingesmeerd en dus ook slechts twee maal gevonwen
Heeft men een kleinere tafel dan zal het gemakkelijker zijn kleine gedeelten in te smeren en het papier op de wijze van
een harmonica te vouwen. Het benedeneinde behoeft niet met plaksel bestreken te worden, daar het toch afgeknipt wordt.

Fig. 8. Het opplakken van het papier.
Breng het boveneinde van het papier in contact met den
bovenkant van den muur, en laat ± 15 c.M. over,
die bij het pasmaken afgeknipt worden. Laat de rest van
het papier vallen, het stuk ontvouwt zich dan wel door
zijn eigen zwaarte. Zorg dat de karat van het papier goed
aansluit bij uitspringende lijsten e.d., let er vooral op dat de
rechterkant zuiver verticaal is en ga dus nict te veel of op
de richting der omlijsting van een kozijn. Bevestig het papier
stevig op den muur door middel van een borstel. Een kleerborstel is heel goed hiervoor.

Fig. 9. Het opplakken van het papier.
Op deze photo is de bovenste helft reeds opgeplakt en
wordt de onderste helft ontvouwd. Men beginne het liefst
in het donkerste deel van de kamer en waar men als het kan
tevens gelegenheid heeft nog twee of drie volgende stukken
gemakkelijk aan te sluiten. Indien men in een donkeren hoek
begint zal het niet opvallen als bij het in de rondte opplakken aan het einde het patroon niet geheel en al aansluit.
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Fig. 10. Afteekenen van het papier voor men het afknipt.
Strijk met de punt van de schaar langs het print. Hierdoor wordt de lijn waarlangs men moet afknippen als een vouw
afgeteekend. Doe hetzelfde aan den bovenkant.

Fig. 11. Het afknippen van datgene wat afvalt.
Men haalt het onderste stuk van het papier even van den muur en knipt het of langs de vouw die men er in aangegeven heeft.
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water toe te voegen, hoewel het beter onzichtbaar gemaakt, maar, aan den
is dit niet te doen, daar de bindkracht anderen kant, er blijft een leelijke zoom
der specie er door vermindert; het is over Tangs de geheele muurhoogte, waar
beter het te nat dan te droog op den de kanten elkaar raken en de Witte rand
muur te brengen, terwijl men niet te veel van de dikte van het papier blijft te zien,
tegelijk aan moet maken. Ook verdient dit is vooral hinderlijk als het behang van
het aanbeveling met het repareeren van dik papier of erg donker van kleur is.
den muur te wachten tot men al het Ook ontstaat er, indien het papier verkeerd
papier heeft verwijderd en men alle her- geplakt wordt, een schaduwrand. Indien
stellingen in eens kan
men het op de juiste
verrichten. Als de *-M7W:sW, , "
wijze aanlegt kan
cement-specie goed
men door de banen
droog is kan men uitprecies naast elkaar
stekende stukj es afte plakken het vlak
schuren met een stuk
geheel zonder zichtschuurpapier. Maakt
bare naden laten vermen gebruik van
loopen en het plakkalk en gips dan
ken is niet moeilijker
maakt men in een
dan wanneer men
bepaalde hoeveeleen overlap maakt,
heid kalk, die altijd
als men de rollen
vochtig is, een kuiltje
slechts nauwkeurig
en voegt hieraan gips
heeft afgeknipt.
toe in een hoeveelBij het naast elkaar
heid gelijk aan of iets
plakken der banen
minder dan de hoemoet men beide kanveelheid kalk en
ten van de rol afknipmengt nu ook dit
pen, bij het plakken
aan tot er een dikke
met een overlap aan
brei is ontstaan.
slechts een kant.
Daar gips spoedig
Men kan niet te
hard wordt is snel
veel zorg besteden
werken noodig, teraan dit deel van het
Fig. 12. Het plat drukken van de overlapkanten.
wijl men goed doet
werk, de tijd die men
Men gebruikt een rol om deze kanten vast te drukken (in
niet te veel gelijk plaats
aan goed afknippen
hiervan zijn verschillende voorwerpen die in elk
aan te maken. Is huishouden voorkomen voor dit doel geschikt). Elke streek besteedt is nooit vermet de rol of eenig ander hulpmiddel wordt gevolgd door
men over de opper- een
loren.
streek met de linkerhand om het weggeperste plaksel
op
te nemen er voor zorgende dat men dit niet over het
vlakte van den muur
Men kan het doen
papier strijkt.
tevreden dan gaat
op een groote tafel,
men over tot de behandeling van het papier. terwijl men de schaar hanteert als iemand
die stof gaat knippen. Men kan dan de rol
Het knippen en snijden van het papier. echter niet zelf goed afrollen en heeft
In dit stadium moet men een belangrijk meestal iemand noodig om dat te doen,
besluit nemen en wel omtrent de wijze terwijl men met de rechterhand afknipt
van plakken. Men kan nl. het papier zoo en het afgeknipte gedeelte met de linkerplakken dat de kanten elkaar juist raken hand oprolt.
en men kan een verbinding met een overlap maken, waarbij de aangrenzende

Een gemakkelijke methode.

banen elkaar voor een klein gedeelte bedekken. In het laatste geval worden de
fouten van het bijknippen grootendeels

Een goede en gemakkelijke methode om
zonder hulp randen of te knippen vindt
men duidelijk gedemonstreerd in Fig. 2.
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Voor het afknippen gebruikt men een
groote schaar zoodat men in staat is een
flink eind ineens te knippen. Het is moeilijker met een kleine schaar recht of te
knippen en men maakt gemakkelijk gegolfde of ingeknipte kanten. Het verdient
aanbeveling een oud stuk papier te gebruiken tot vooroefening, men geraakt dan
gewend aan het hanteeren van de schaar.
Men kan gewoonlijk wel nagaan hoever een rol afgeknipt moet worden, zoowel
door den rand die er aan zit als door het
eind van het patroon. In bepaalde gevallen
echter, als het patroon herhaald wordt,
moet men even oppassen om een juiste
voortzetting te krijgen. In dit geval
worden wel aanwijzingen bij iedere rol
verstrekt, waar men moet afknippen en
deze moeten precies opgevolgd worden.
Vooral als het patroon heel groot is en
zich over meerdere rollen uitstrekt of
zich onregelmatig herhaalt, verdient het
aanbeveling het patroon eerst goed te
bestudeeren.

Het meten en afknippen van het
papier.
Heeft men de rol afgeknipt, dan kan
men de eerste baan op lengte afknippen,
zoodat deze nu met plaksel besmeerd en
opgeplakt kan worden.
Men houdt de rol tegen den wand en
neemt van boven een speling van --1-- 8
centimeter, men laat een helper een lichte
vouw maken (door er b.v. met een niet
te scherp voorwerp Tangs te strijken) waar
het papier het plint raakt en men laat ook
hier een speling van --1-. 8 c.M. bij het op
lengte afknippen, zoodat men in het
geheel -I-- 16 c.M. over heeft.

Het insmeren.
Men kan nu het plaksel op het papier
brengen, doch dient er rekening mee te
houden, dat het van het allergrootste
belang is dat het plaksel niet in aanraking
komt met den goeden kant van het papier.
Elk veegje plaksel, dat aan den voorkant
komt, laat een leelijke vlek achter, die
meestal niet meer wegtrekt en het geheele
effect bederft.

Eerste handeling.
Voor het insmeren heeft men een rechthoekige tafel van flinke afmetingen noodig,
men legt het papier met den goeden kant
naar beneden er op zó(5 dat de lange kant
van het papier evenwijdig loopt met den
langen kant van de tafel. Als men er voor
gezorgd heeft dat de eene lange zijde van
het papier een paar centimeter uitsteekt
buiten den kant van de tafel, kan men
dat gedeelte rustig gaan insmeren, daar
men dan niet bang behoeft te zijn dat het
plaksel in aanraking met de tafel zal
komen of over het uitstekende einde zal
loopen en de bedrukte zijde van het
behang zal bederven. Ook over de korte
zijden laat men het behang een paar c.M.
uitsteken.

Tweede handeling.
Men schuift nu het behang zoo dat de
andere lange zijde een paar centimeter
buiten de andere tafelrand uitsteekt en
smeert de andere helft op dezelfde wijze
in; het eerste gedeelte van het stuk is dan
klaar (Fig. 5). Men neemt het vrije eind
van het ingesmeerde stuk en vouwt het
over de andere helft heen (Fig. 6), maar
zoo dat er nog een rand, die reeds van
plaksel voorzien is, overblijft. Men kan
het papier nu over de tafel schuiven,
daar deze, indien men op de aangegeven
wijze werkt, niet met plaksel bemorst is.
Men neemt nu een nieuw gedeelte van de
baan voor zich door het reeds ingesmeerde
deel over den rand te laten hangen.
Voorziet dit nieuwe stuk van plaksel
op dezelfde wijze als boven omschreven
en vouw het eveneens in tweeen. Het
papier is dan op de wijze van een harmonica in vieren gevouwen; elke ingesmeerde
kant is in aanraking met een anderen
ingesmeerden kant met steeds een rand er
tusschen. Men gaat zoo door tot de geheele baan klaar is. Ten einde het omvouwen te verminderen plaatst men wel
twee tafels tegen elkaar, men moet dan
echter goed op de naad tusschen deze
twee tafels passen daar ingesmeerd papier
erg slap is en niet veel ka 1 hebben.
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Hoe men het papier opneemt.
Men gaat aan het Bind van de tafel
staan waar de gevouwen stukken afhangen
en legt de duimen onder het laatste vel
aan elke zijde van het papier, het kost
dan geen moeite de baan op te lichten
en naar de plaats te brengen waar deze
opgeplakt moet worden.

Waar men moet beginnen.
Begin in den donkersten hoek, van
waaruit men de volgende twee of drie
banen gemakkelijk kan aansluiten. Vooral
bij behangselpapier van eenige dikte is
het noodig dat men op de plaats waar
het buitenlicht binnentreedt, begint. Zoodoende valt het Licht op de kopkanten
van het papier, waar twee banen over
elkaar gaan en vermijdt men aan de gezelligheid afbreuk doende schaduwkanten.
Als eerder gezegd bij dik papier plakt
men toch niet op elkaar doch tegen elkaar,
zoodat het in dat geval dus gelijk blijft
waar men begint en dit bij een groote
vlakke wand wel van uit het midden doet,
zoodat de wand dan symmetrisch verdeeld
wordt met het patroon van het behang.
Breng het bovenste deel van het op te
plakken papier, dat men een eindj e moet
laten doorsteken, in contact met den
muur, er voor zorgende een centimeter
of vijf over te houden om de baan later
precies op lengte te kunnen afsnijden. Men
houdt het papier aan een kant vast en
drukt de andere zijde in den hoek van
den muur. Met de andere hand strijkt
men nu over de reeds vastgeplakte strook,
zoodat deze goed blijft zitten. Daarna
plakt men het papier in het midden vast
en maakt de andere vouwen los.

Het opplakken van het papier.
Door het gewicht van het ingesmeerde
papier ontvouwt de baan zich meestal wel
van zelf. De vastgeplakte strook houdt
het geheel gemakkelijk, zoodat men daar
niet meer behoeft vast te houden. Men
moet nu, beginnende van boven af, het
papier op de juiste plaats brengen, namelijk met de eene zijde precies in den hoek
passend. Daartoe houdt men de baan aan
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de zijde die in den hoek moet komen
van boven vast en met de hand die
men aan de andere zijde van het papier
plaatst, schuift men dit naar boven en
naar beneden bewegend zoolang totdat
het papier over de geheele lengte tegen
den hoek aanligt. Met een stijve borstel
(de reeds genoemde kleerborstel) strijkt
men het papier nu uit totdat het overal
goed glad tegen den muur zit.

Het op lengte afsnijden.
Het papier moet nu op de juiste lengte
worden afgesneden. Met de punt van een
schaar geeft men een lichten druk Tangs
het papier in den hoek tusschen muur en
plafond of muur en punt, waarna men
het even los trekt en afknipt, zoodat men
er nu zeker van is dat het papier de
goede lengte krijgt. Met de borstel strijkt
men het boveneind nu goed vast op den
muur. Op dezelfde wijze behandelt men
ook den onderkant bij het punt. Hierna
kan men met de volgende baan beginnen.

Het aansluiten van het patroon in het
papier.
Voor men de volgende baan gaat afknippen moet men er op letten dat het
patroon er van bij dat van de vorige baan
aansluit, omdat men anders de geheele baan
moet weggooien, daar deze dan van boven
te kort en van onder te Lang zou zijn of
omgekeerd. Smeer de volgende baan op
dezelfde wijze in als de vorige en plak het
boveneind zoo op den muur dat het patroon met dat der vorige baan aansluit.

Fouten kunnen hersteld worden.
Als men onder het gladstrijken met den
borstel bemerkt dat de banen niet goed
aansluiten, is dat geen reden dit zoo te
laten. Men kan het papier voor zoover
noodig weer even losmaken om de fout
te herstellen, als men er maar voor zorgt
het niet te ruw los te willen maken.
Men werke liefst naar rechts de geheele
kamer rond tot men den hoek van het
vertrek waar men begonnen is, weer
bereikt heeft.

Het reinigen van muren, plaionds en schilderwerk
gewild omdat zij vlug het vuil verwijdert,
zij verwijdert echter tevens een dunne
laag verf.
Dat oppervlak, dat in werkelijkheid een
nieuwe laag is die door verwijdering van
de oude te voorschijn gekomen is, ziet
er schoon uit, maar ten gevolge van het
wegnemen van de bovenlaag van de verf,
wordt deze weldra weer vuil.

Bij het verfraaien en onderhouden van
het binnenwerk van een huffs is de bewoner
vaak niet in staat uit te maken wat hij
persoonlijk daaraan kan doen. Hij ondervindt weldra dat er een aantal werkj es
zijn die hij zelf kan opknappen, sommige
kunnen eerst na eenige ervaring behoorlijk
uitgevoerd worden en bij enkele komt hij
tot de conclusie, dat het beter is er een
vakman bij te halen. Maar zelfs de eenvoudigste handelingen moeten met zorg
uitgevoerd worden. Wellicht is men geneigd te veronderstellen dat het nauwelijks
de moeite waard is om by. aanwijzingen
te geven hoe men schilderwerk moet
schoonmaken, en toch kan men in dit
opzicht door onnadenkendheid aanmerkelijke schade toebrengen aan de verf.

Stijfsel en zeeppoeder.
Enkele menschen gebruiken bij voorkeur
stijfsel waarin zeeppoeder is opgelost.
Vaklieden kunnen hiermee heel veel bereiken, maar het is een gevaarlijk middel
om mee te beginnen.
Drogende stijfsel oefent een samentrekkende werking uit, zoodat de verf
gevaar loopt te barsten. Als men zulk een
stijfselmengsel gebruikt, dient men er voor
te zorgen dat het zoo spoedig mogelijk
weer grondig verwijderd wordt.

Hoe men geschilderde vlakken moet
reinigen.
In het algemeen zijn vlakken, die bedekt
zijn met glansverf, glansvernis of lak het
gemakkelijkst schoon te maken, maar om
een behoorlijk resultaat te verkrijgen is
het aanbevelenswaardig enkele wenken
in acht te nemen.

Geschikte reinigingsmiddelen.
Men kan allerlei soorten zeep gebruiken,
die in staven zoowel als in stukken of los
verkocht worden, als men er slechts van
op aan kan dat er geen soda in aanwezig is.

Werktuigen en materiaal benoodigd
voor den schoonmaak.

Waar men moet beginnen.
Gewoonlijk begint men als men het
werk niet reeds vroeger gedaan heeft op
de verkeerde plaats. In de veronderstelling
dat het oppervlak dat gereinigd moet
worden bestaat uit een deur of muur,
heeft men voor de eerste een trap noodig
en voor de laatste gebruikt men liefst
twee trappen en een breede plank om een
stelling te maken waarop men kan staan;
mocht men niet over twee trappen kunnen
beschikken, dan gebruikt men tijdelijk de
keukentafel (Fig. 4).
De juiste plaats waar men behoort te
beginnen is, zoowel bij deur als muur
onderaan. Begint men bovenaan, dan zal
elk middel, geen enkel uitgezonderd, naar

De huisvrouw bepaalt zich gewoonlijk
tot het gebruik van een borstel en een
doek, de borstel laat echter sporen na,
gewoonlijk fijne krasj es, en aan scherpe
hoeken slijt de verf af, zoodat deze kaal
worden. De meest geschikte werktuigen
zijn een oude, soepele, eenigszins gesleten
breede kwast of een witkwast, een zachte
spons en een stuk zeemleer, z.g.n. zeemleerenlap.

Gebruik geen soda of gewone zeep.
Het benoodigde materiaal is gemakkelijk
te verkrijgen. Vaak gebruikt de onervaren
huisvrouw soda of zeep, die een groote
hoeveelheid soda bevat. Zulke zeep is zeer
14
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ste deel in zijn geheel te bestrijken, doch in gedeelten van beneden naar boven te werken.

Schoonmaken
en afboenen.
Het oppervlak dat gereinigd
moet worden, bevochtigt men
eerst flink met de zeepoplossing
door middel van den breeden
kwast en daarna als de muur
of deur geheel met zeep bedekt
is, boent men deze flink uit
met dienzelfden kwast, er zorg
voor dragende het vuil goed
uit de scheurtjes, groeven en
het lijstwerk te verwijderen.
Heeft men het oppervlak goed

Fig. 1. Hoe men houtwerk van schuiframen sehoonmaakt.
Schuif eerst de beide ramen in de hier
afgebeelde positie. Gebruik een oude witkwast om het onderste gedeelte van het
bovenlicht met zeepwater te behandelen.
Sluit het raam en maak het onderraam
schoon. Ten slotte nog het bovenste
deel van het bovenlicht. Spons met
helder water na. De aangegeven volgorde
is voor deze soort ramen de geschiktste.

beneden druipen en vlekken
op de verf veroorzaken. Als
het oppervlak van onder of
bestreken is met de zeepoplossing zal de naar beneden
loopende zeep geen sporen
achterlaten daar het onderste
gedeelte reeds beschermd is
door een zeeplaag. Het is
echter voor het geval het te
reinigen oppervlak grooter is
dan een deur b.v. een muur,
aan te bevelen niet het onder-

Fig. 2. Het schoonmaken van schilderwerken.
Waar men moet beginnen.
Begin steeds onderaan. Hierdoor loopt men geen kans vlekken of strepen te
makes. Op den vloer worden kranten uitgespreid, tenzij deze, zooals op bovenstaande r photo met linoleum belegd is, dat deze bescherming meestal niet
noodig heeft.
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worden. Een spons bewijst
goede diensten als men met
het hanteeren van de platte
kwast, bij het afspoelen met
deze, te veel zou morsen.

Sponzen en zeemleeren
lappen.
Men spoelt den wand of de
deur daarna nog eens of en
met een spons verwijdert
men de zeep uit naden en
hoeken. Daarna wordt het
oppervlak met een schoonen
zachten zeemleerenlap flink
strak afgedroogd. Men moet
Fig . 4. Een gewit plafond wordt alleen
afgewasschen onmiddellijk voor het opnieuw gewit wordt. Een emmer water, een
spons en een oude witkwast zijn de eenige
hulpmiddelen die men noodig heeft.

Fig. 3. Het schoonmaken van een gewit

plafond.
Pogingen om een gewit plafond te
wasschen zullen nooit succes hebben.
Zoodra het plafond droog is zal het
strepen vertoonen. De eenige wijze dus
om een gewit plafond „een goede beurt
te geven" is het opnieuw te witten.

uitgeborsteld, dan wascht
men dit met schoon water na.
De wand of deur wordt nu
zoo noodig nog eens met
water afgespoeld. Daar men
vooral rijkelijk water moet
gebruiken verdient het aanbeveling er op te letten dat
zich niet te veel hiervan op
den vloer verzamelt, daar het
plafond van een lager gelegen
vertrek of de vloerbedekking
hierdoor beschadigd kunnen

Fig. 4. Hoe men een gewit plafond afwascht.

HET REINIGEN VAN MUREN, PLAVONDS EN SCHILDERWERK 17
er voor zorgen dat de zeemleerenlap
niet in aanraking komt met zeepwater,
daar deze dan minder geschikt wordt
voor het verdere gebruik. Mocht de lap
vettig worden, dan moet deze uitgespoeld
worden in een mengsel van kalk en water.
Nadat deze gedroogd is kan de kalk er
afgeschud worden en spoelt men den lap
nog eens na in schoon water. Meestal is
het goed het gereinigde oppervlak met een
zachten doek na te wrijven. In het algemeen is het niet aanbevelenswaardig een of
ander glansmiddel te gebruiken behalve
bij wanden, die bedekt zijn met lakverf.
Zooals wij reeds zagen moet men vooral
groote vlakken met veel zorg behandelen.
Kleine vlakken zooals plinten leveren weinig moeilijkheden op, hoewel men dan moet
oppassen het behang niet te beschadigen.

Het schoonmaken van het houtwerk
van de kozijnen.
Bij een dubbel schuifraam schuift men
het bovenraam naar beneden en het benedenraam omhoog tot de onderste rand van
het bovenraam beneden dien van het onderraam komt. In ons land, waar meestal
slechts het onderraam opschuift, is dit
natuurlijk nog gemakkelijker. Heeft men
met naar binnen of naar buiten draaiende
ramen of deuren te maken dan kan men
ook daar al zeer goed bij. Bestrijk de
sponningen die men schoon wil maken met
de zeepoplossing en dus ook bij een schuifraam de gleuven waarin het raam loopt.
Sluit deze ramen, behandel vervolgens het
benedenraam en het eventueel overgebleven gedeelte van het bovenraam alsmede het verdere gedeelte van het kozijn.
Verwijder de zeepoplossing met een spons,
als men een platte kwast hiervoor gebruikt loopt men kans te morsen en het
zeepwater druipt wellicht of en loopt Tangs
den buitenmuur waar het leelijke vlekken
of strepen achterlaat.

Het schoonmaken van oppervlakken
die met matverf zijn bedekt.
Oppervlakken die bedekt zijn met matverf zijn moeilijker schoon te maken dan
die welke met glansverf geschilderd zijn.

Daar men gemakkelijker de verf beschadigt moet men een slappere zeepoplossing
gebruiken. Voordat men met een groot
vlak begint b.v. een deur, moet men zoo
mogelijk een klein hoekje in een donker
gedeelte probeeren. Iedere verf eischt
echter zijn speciale behandeling, zoodat
het bijna onmogelijk is hiervoor algemeene
wenken te geven. , Heeft men een klein
stukje geprobeerd en een goed resultaat
bereikt dan kan men rustig doorgaan.

Het schoonmaken van vlakken bedekt
met doffe lakverf of emailleverf.
Oppervlakken als deze zijn niet zoo
gemakkelijk schoon te maken als die welke
met glansverf bedekt zijn, men moet zeer
voorzichtig te werk gaan, aangezien deze
verfsoorten een klein percentage was bevatten die worden opgelost in zeepsop,
men moet daarom eerst weer een klein,
weinig zichtbaar, gedeelte probeeren om te
kijken of de oplossing niet te sterk is.

Het schoonmaken van gewitte muren.
In de meeste gevallen doet men wijs
zijn krachten niet te verspillen met pogingen om een gewitte muur schoon te maken,
kleine vlekken kunnen verwijderd worden
door ze met oudbakken brood te wrijven,
maar als de vlekken vetachtig zijn helpt
dit weinig of niet. Witkalk is een zeer
goedkoop materiaal en het zal nog wel
nooit voorgekomen zijn dat een Witter
geroepen is om een gewitte muur te
reinigen. Het verkleuren van gewitte oppervlakken is het gevolg van een chemische verandering in de samenstelling
van het materiaal. Men kan er niets aan
doen. Elke poging om vlekken met water
te verwijderen heeft geen ander resultaat
dan dat het water eveneens een vlek
maakt en de verkleuring niet verdwenen is.

Het schoonmaken van oppervlakken
bedekt met waterverf.
Waterverven zijn verfsoorten die meestal niet in water oplosbaar zijn als ze ongeveer achtenveertig uur geleden op den
muur zijn aangebracht, men kondigt ze
dan aan als „afwaschbare waterverven".
I-2

IS HET REINIGEN VAN MUREN, PLAFONDS EN SCHILDERWERK
De term „afwaschbaar" wil geenszins
zeggen dat de verf niet weggewasschen kan
worden. De kleuren verbleeken in zonlicht
en ook in vertrekken als keukens enz., dit
hangt of van de in deze vertrekken aanwezige atmosfeer. Daar het verbleeken of
de kleurverandering gewoonlijk het gevolg
is van een chemische verandering der
samenstellende deelen wordt de kleur niet
beter als men deze verven afwascht. Wanneer men echter slechts het doel heeft de
verf te reinigen zal men geen moeilijkheden
bij dezen arbeid ondervinden.
Het oppervlak, dat men wil behandelen
moet om te beginnen goed afgestoft
worden om het oppervlakkige vuil te
verwijderen. Daarna bestrijkt men den
wand met een zwakke zeepoplossing evenals bij glansverf, lakverf of emailleverf.
Als men een zwakke oplossing neemt
en het oppervlak goed inwrijft met een
breede kwast zal men zonder twijfel een
aanmerkelijke verbetering waarnemen.
Moeilijk te verwijderen vlekken kan
men behandelen met verdunde azijn, maar
men moet dezelfde voorzichtigheidsmaatregelen in acht nemen als bij de reiniging
van matte verf, daar men ook deze verven
gemakkelijk beschadigt. Als de samenstelling van het middel te sterk is lost het

het bindmiddel van de verf op en verbleekt de kleur.
De term „afwaschbaar" wordt gebruikt
om aan te geven dat de verf niet geheel
verdwijnt als men deze afwascht en dat
indien men den wand opnieuw wil verven
men slechts het oppervlakkige vuil behoeft weg te wasschen en daarna onmiddellijk kan beginnen. Dit laatste is, alles
wel beschouwd, in het algemeen verstandiger dan tijd en moeite te verspillen door
te trachten dan wand er voor het oog „als
nieuw" te doen uitzien, hetgeen in vele
gevallen onmogelijk is.

Reliefwerk of behang met geperste
figuren.
Deze decoratiemiddelen zijn meestal
bedekt met een van de kleurstoffen, die wij
reeds behandelden. Men begint dus het
oppervlak aan een onderzoek te onder-

werpen om te bepalen met Welke verfsoort
de te reinigen oppervlakken zijn bedekt.
Men zorge er voor het vuil uit de, vaak
moeilijk te bereiken, hoeken van deze snort
versieringen te verwijderen.

Het schoonmaken van behangselpapier.
Behangselpapieren zijn met verschillende stoffen bedrukt: lijmverf, aromatische
kleurstoffen in olieverf, in sommige gevallen
is het patroon op het papier gedrukt, sums
vormt het een geheel met het maaksel.

Het schoonmaken van behangselpapier bedrukt met lijmverf of
aromatische kleurstoffen.
Behangselpapieren, die met bovengenoemde stoffen bedrukt zijn, kunnen op
geenerlei wijze afgewasschen worden, men
moet dan dus een andere me thode volgen.
Men begint zoo goed mogelijk alle stof van
de te reinigen oppervlakte te verwijderen
door middel van een drogen doek of
plumeau. Bijzonder vuile plekken worden nu ingewreven met oud brood; de
korsten moeten natuurlijk afgesneden
worden daar anders het behang beschadigd wordt. Ook mag men niet te zwaar
wrijven om dezelfde reden; het is wellicht
het beste het brood steeds rond te draaien
en elk gedeelte even Lang te behandelen
om ongelijke en daardoor vlekkerige effecten te vermijden. Hoe ouder brood men
gebruikt hoe beter. Sommige menschen
geven er de voorkeur aan hard deeg te
gebruiken in plaats van oud brood. Het
deeg mag dan in geen geval kleverig zijn
en men moet het steeds weer opnieuw
kneden als de oppervlakte die men voor
het schoonmaken gebruikt vuil geworden
is, zoodat een schoone karat het vuil weer
kan opnemen. Deeg is wellicht aan te bevelen omdat het niet op den grond kruimelt
zooals oud brood en men dus niets behoeft
op te ruimen als men met het werk klaar is.
A fwaschbare papieren kan men behandelen als schilderwerk en ze dus schoonmaken met een zeepoplossing, doch men
probeert het eerst even met een zwakke
oplossing op een donkere plaats.

Hoe men een costuum moet oppersen
Benoodigdheden.

Bij het oppersen van een costuum komt
men, als men Been ondervinding heeft, bij
den eersten keer sours voor het feit te
staan dat het pak na de behandeling meer
kreukels vertoont dan voor de behandeling. Men kan zich echter teleurstellingen
als deze besparen door de verschillende
handelingen in een bepaalde volgorde te
verrichten; de aanwijzingen in dit artikel
zijn uit de praktijk voortgekomen.

Een tamelijk zwaar ijzer en een stuk
ruw katoen of soortgelijke sterke stof, om
te dienen als vochtige doek die op de te
strijken stof wordt gelegd, zijn de eerste
benoodigdheden. Evenals het ijzer en de
stof vinden we ook de andere hulpmiddelen
in elk huishouden. Een mouwenstrijkplank
moeten we zeker hebben; deze moet zwaarder gebouwd zijn dan die Welke de dames
gebruiken, maar men kan zulk een instrument gemakkelijk maken van een paar
stevige planken, verbonden door een blok
bout. De eene helft van de strijkplank
moet met stof bekleed zijn. Verder een
kleerborstel, een bak met water, een onderlegger voor de strijkijzers en een paar
strijkijzers (om zoo nu en dan te wisselen

Een kleine vooroefening.
Het is aan te bevelen zich te oefenen op
een stuk stof dat weinig waarde heeft.
Hierdoor is men in staat te beoordeelen
hoe heet het ijzer moet zijn en wat het
verschil is als men den doek meer of minder
nat maakt.

Fig. 1. Begin met het vest.
De kant waarin zich de knoopsgaten bevinden wordt het eerst opgeperst. Het vest wordt geheel op den mouwenstrijkplank gestreken.
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Fig. 2. Het oppersen van de jas — de mouwen.
Men begint bij het oppersen van de jas met de mouwen (uitgezonderd de manchetten). Elke mouw wordt in drie
gedeelten „rondgeperst"; men zorgt er voor geen vouwen of kreukels te maken.

als het ijzer dat in gebruik is te koud wordt;
als men een electrisch strijkijzer gebruikt
is dit niet noodig, men moet er dan echter
op letten gemakkelijk den stekker uit het
stopcontact te kunnen verwijderen als het
ijzer te heet wordt. Men moet een groote
tafel tot zijn beschikking hebben, doch
men diene er op te letten dat een gepolitoerde of een in de wrijfwas staande tafel
gemakkelijk door het heete ijzer beschadigd wordt.

Maak het costuum eerst schoon.
Hoewel bij het oppersen de kleur van de
stof levendiger wordt, verwijdert men het
vuil niet door deze behandeling. Men moet,
alvorens men begint het costuum op tafel
te leggen, het met een stijven borstel uitborstelen. Vaak vergeet men de binnenzijde van de zakken en de omslagen van
de pantalon, deze moeten uitgehaald resp.
omgeslagen worden en krachtiger geborsteld worden dan de rest, daar ze meestal

veel stof bevatten. Wanneer al het lose
vuil verwijderd is behandelt men de vet-

vlekken, enz. Benzine lost de vetvlekken
op. Het is nauwelijks noodig er op te
wijzen dat men deze zoo brandbare vloeistof alleen mag aanwenden wanneer er
geen vuur in de kamer is, zelfs geen brandende cigaret.
Wij vestigen er aldus nog eens de aandacht op omdat er nog steeds ongelukken
plaats vinden door het onvoorzichtig omgaan met benzine.

Het verwijderen van vlekken met
zeepwater.
Men heeft ook vaak succes als men met
een stijve nagelborstel gedoopt in warm
zeepwater de vlekken behandelt, terwijl
men het vuil dat zich aan de oppervlakte
bevindt verwijdert met den vingernagel of
met den rug van een mesje. Als men zeepwater gebruikt is het aan te bevelen de
zeep op te lossen in warm water waaraan
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een weinig ammonia is toegevoegd. Men
kan deze weer verwijderen door met
denzelfden borstel nog eens over de plaatsen die men schoongemaakt heeft te
wrijven en met schoon water twee of drie
maal na te spoelen. (In volgende afleveringen zullen wij op het onderwerp: verwijderen van vlekken van verschillenden
aard uit verschillende stoffen nogmaals
terugkomen).

Het oppersen van het vest.

2I

heen en het heete strijkijzer wordt met
tamelijk veel kracht over den voorkant
tot over de zakken bewogen. Daarna
behandelt men het deel tusschen de zakken
en den rug op dezelfde wijze. Men gebruikt
hiervoor natuurlijk een ander gedeelte van
den vochtigen doek, hetwelk vochtig genoeg is om den voor het persen noodzakelijken damp te leveren.

Hoe men het glanzen voorkomt.

Men zal waarschijnlijk opmerken dat als
Het eerste kleedingstuk dat opgeperst
de doek te snel afgenomen wordt de stof
wordt is het vest. De reden hiervoor is dat een kreukelig aanzien heeft verkregen, dit
men dit kleedingstuk, nadat het opgeperst komt omdat het wollen weefsel onder den
is, over een kleerhanger hangt. Indien men invloed van de heete damp is uitgezet. Als
deze niet heeft kan men het over den rug men doorgaat met strijken, verdampt het
van een stoel hangen, zoodat het vest goed vocht weer uit het weefsel en begint de
droog is tegen den tijd dat de jas opgeperst stof te drogen, de kreukels verdwijnen dan.
is en men deze op de gewone wijze over Strijkt men echter te lang met het ijzer
het vest hangt. Bovendien is het voor den over den doek, die nu langzamerhand
beginner beter met het vest te beginners, droog geworden is, dan begint de stof er
omdat dit het eenvoudigste stuk is, zoodat onder hard en glanzend te worden, ook
men wat meer vertrouwd is met de be- dit moet men natuurlijk trachten te verhandeling der kleedingstukken en allicht mijden. Het is een kwestie van anderook een zekere mate van zelfvertrouwen vinding om precies te weten hoe lang men
heeft verkregen als men daarna met de jas moet strijken tot de stof bijna zoo goed
begint, daar deze laatste meer moeilijkheden als droog is en op te houden voor ze begint
biedt dan de oningewijde wel zou ver- te glanzen. De genoemde veranderingen
moeden. Het vest
wordt geheel op
de mouwenstrijkplank geperst, de
laatste staat met
het met stof bekleede gedeelte
naar boven. Men
legt allereerst de
zijde waarin de
knoopsgaten zitten op de strijkplank (Fig. 1). De
vochtige doek, die
men bij het persen gebruikt, eerst
nat gemaakt en
daarna zoo stevig
mogelij k uitgewrongen met de
Fig. 3. Da voorkant van de jas.
handers, legt men
Men begint ook hier weer met den kant, waarin de knoopsgaten zitten: ;De reeds opgeperste
vlak over het vest
mouw wordt teruggeslagen.
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vinden vrij veel plaats en daarom is het
persen van costuums ook zeer zeker een
zaak die veel praktijk vereischt. Als het
te lang duurt kan men er zeker van zijn
dat het ijzer niet heet genoeg meer is. Het
is niet goed (uitgezonderd misschien wanneer men het voor het eerst doet) het ijzer
slechts matig te verhitten zoodat de geheele behandeling dan langer duurt.

de zijde waaraan de knoopsgaten zitten.
Daarna de andere schouder, de rugzijde
van den kant waar de knoopen zitten en
ten slotte het gedeelte met de knoopen.
Men strijkt met de punt van het ijzer
tusschen de knoopen door en verder langs
den kant; ten slotte neemt men den nek
en den rug van het vest.

Een nuttige wenk.
Ten opzichte van de knoopen willen wij u een nuttigen wenk geven,
waarvan men gebruik kan maken
terwijl de vochtige doek deze nog
bedekt. Als men het ijzer een oogenblik heel licht op de knoopen drukt
en deze met een stijven borstel
nadat men den doek verwijderd
heeft uitborstelt, zal men ontdekken
dat zich sours een aanmerkelijke
hoeveelheid stof heeft losgemaakt
en dat zij er veel nieuwer uitzien.
Men zal verder bemerken dat als
men volgens de gegeven wenken
handelt, het vest binnen een halven
cirkel gedraaid is van het eene eind
naar het andere en dat terwijl het
midden van den rug behandeld wordt,
de twee helften die reeds klaar zijn
elk aan een kant van de strijkplank
liggen zoodat ze niet gekreukeld
kunnen worden. Wij hebben hierdoor
reeds een aanwijzing hoe de jas
behandeld moet worden. Het vest
wordt nu op een hanger gehangen.

Het persen van de jas
de mouwen.

Fig. 4. De panden.

Ofschoon men geneigd zou zijn aan
te nemen dat het beter is om als men
voor den eersten of tweeden keer een
costuum opperst de pantalon nu zou moeten volgen, daar die eenvoudiger is, heeft
men onder vaklieden de gewoonte aangenomen de jas onmiddellijk na het vest op
te persen. Eerst moeten de mouwen behandeld worden, hiervoor gebruikt men
het gladde, niet met stof bespannen gedeelte van de strijkplank.
Fig. 2 toont ons een van de mouwen
uitgespreid om geperst te worden. Men

Het verdient aanbeveling de zakken uit te halen zooals bij het afborstelen. De randen van de zakken worden antlers in de stof geperst
en vormen glanzende vlekken.

Men moet er echter eveneens voor
waken dat het ijzer te warm is, waardoor
de stof gaat schroeien. Het is gemakkelijk
genoeg dit te vermijden daar men altijd
wel een paar stukjes papier bij de hand
heeft om te zien of te hitte te groot is en
het is beter deze voorzorg te nemen dan
het ijzer zorgeloos op een waardevol kleedingstuk te zetten en dit te bederven.
Vervolgens perst men den schouder van

eerst
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perst de mouw in drie gedeelten in de
lengte en men zorgt er voor geen vouwen
of kreukels te maken. Hiertoe moet men
bij elken keer dat men de mouw omlegt
alleen snel het midden persen; op deze
wijze ontstaan geen scherpe kanten. Het
eerst perst men den onderkant van den
mouw, d. w. z. dat gedeelte dat bij het
dragen het dichtst bij het lichaam is. Dan
neemt men den buitenkant, zooals op de
photo, en ten slotte den buitenzoom, waardoor de kreukels en de gladde oppervlakte
van den elleboog verdwijnen. Noch de
manchetten, noch
de schouders worden behandeld, de
mouwen worden
slechts in de lengte opgeperst en
elk van de kanten
die gestreken worden legt men in
het midden op de
plank.
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achterlaten (zie Fig. 4). Nadat men met
de panden 'char is brengt men de zakken
weer op hun plaats en perst men de kleppen der zakken (indien die aanwezig zijn)
extra krachtig op. Na den voorkant behandeld te hebben neemt men den rug,
die eveneens op de strijkplank of op tafel
geperst wordt, en wel elke helft afzonderlijk,
zoodat men ze zorgvuldig uit kan strijken.

De oksels.
Men neemt de eerste strijkplank weer
ter hand en schuift de jas met den nek

Vervolgens
Voering en
voorkant.
De volgende
deelen, die opgeperst worden, zijn
de voeringdeelen
Fig. 5. De schouders.
van den voorkant.
De schouders worden op de mouwenstrijkplank opgeperst en men begint weer van den karat,
Men legt de strijk- waarin
de knoopsgaten zitten. Men moet de jas zorgvuldig uitspreiden en, het jasje steeds ronddraaiend, er voor zorgen de reeds opgeperste deelen niet te kreukelen.
plank weg en
spreidt de jas
vlak over een daarvoor geschikte tafel of naar voren over het breede einde hiervan,
op een breede strijkplank uit. Men behan- de mouwen legt men om over de kraag,
delt de voeringzijden op precies dezelfde waardoor de oksels zichtbaar worden. Dit
wijze als het vest. Daarna neemt men de gedeelte moet met een zeer warm strijkvoorzijden onderhanden, zooals gedemon- ijzer geperst worden, daar men hier gestreerd wordt in Fig. 3, en men draagt er woonlijk een groot aantal plooien moet
zorg voor de mouwen, die nog nat zijn gladstrij ken .
van het oppersen, niet te kreukelen.

Vergeet niet de zakken uit te halen.

Schouders — Zes goed te onderscheiden handgrepen.

Men diene er op te letten, dat de zakken
uitgehaald moeten worden als men de
panden opperst evenals bij het borstelen,
om te verhinderen dat de onderkanten van
de zakken leelijke strepen op de stof

Nu komen de schouders aan de beurt.
Men begint zooals altijd van de zijde waar
de knoopsgaten zitten en legt deze op de
breede zijde van de strijkplank, drukt de
jas zoo goed mogelijk plat en draait deze
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Fig. 6. Laatste stadium bij het oppersen van de schouders.
Zooals wij reeds zagen wordt de jas bij het oppersen van de schouders in een halven cirkel rondgedraaid. Met den borstel strijkt men de bulten, die door den stoom ontstaan zijn, glad. De bulten
kunnen meestal niet geheel en al met het strijkijzer verwijderd worden, zonder de stof droog te
strijken, hetgeen niet aan te bevelen is.

sen zonder de
reeds opgeperste
stukken van de
rest van de jas te
bederven. Men
dient dan echter
geheel volgens de
beschreven methode te arbeiden.
Men zal bemerken
dat er in het geheel zes handgrepen zijn om
van schouder tot
schouder te ko men. Fig. 6 toont
ons het laatste
stadium.

Manchetten.

Ten slotte nog
de manchetten
van de mouwen die, zooals men zich zal
herinneren, niet behandeld werden toen de
mouwen werden opgeperst. Men spreidt ze
uit over het dunne einde van de strijkplank en draait elken mouw steeds een
kwartslag om, zoodat de geheele manchet
in vier keer geheel opgeperst is.

rond tot men de zijde van de knoopen
bereikt heeft. Als men deze moeilijke
deelen opperst (en ook andere) kan men
kleine oneffenheden, terwijl de stof nog
warm is, wegwerken met den gladden kant
van den borstel. De ondervinding die men
reeds opgedaan heeft bij het oppersen van
het vest zal ons
Mouwnaden, revers
nu te pas komen
en kraag.
als wij de jas onder het persen in 4,
De j as is nog niet klaar.
een halven cirkel ik.
De bovenmouwnaad, de
ronddraaien. Het
plek waar de mouw met
doel is de schouden schouder verbonden
ders goed rond te
is eischt vaak heel wat
persen, waarbij
aandacht en zorg om de
men steeds bij
het volgende gedeelte een deel
van het reeds opgeperste stuk opnieuw strijkt zoodat Been scherpe
kanten ontstaan.
Als men eenige
aandacht aan het
werk besteedt kan
Fig. 7. Het oppersen van de pantalon.
men de schouders
opgeperst is, wordt de broek verder op de strijkpplank getrokken, om het
heel goed opper- Als het bovenstuk kruis
dat gewoonlijk vrij sterk gekreukeld is, te behandelen.
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kreukels daar ter plaatse te verwijderen.
Nu kan de ronde kant van het breede
eind van de strijkplank goede diensten
bewijzen om dit deel van de jas er tegen
aan te drukken. Fig. 6 demonstreert ons
dit eveneens. De revers en de kraag zijn
de laatste deelen van de jas die behandeld moeten worden. Hiertoe legt men de
jas plat op tafel en men tilt de kraag op
om deze over het breede eind van de
strijkplank glad te strijken. De kraag
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men eveneens op de strijkplank en men
begint met het bovendeel waarin de
knoopsgaten zitten. Terwijl men het
bovendeel van de pantalon perst verdient
het aanbeveling de zakken uit te halen
evenals bij de jas, het is hier zelfs noodzakelijker, daar in dit kleedingstuk de
zakken niet vast zitten en dus groote moeilijkheden kunnen baren bij de pogingen
om een goed effect te verkrijgen. Heeft
men de zijde van de knoopsgaten klaar,

4.4

Fig. 8. Het persen van de vouw.
De knieen in de broek worden verwijderd op de wijze zooals op bovenstaande illustratie is aangegeven, direct nadat de
stof boven en beneden de knie gestreken is, zoodat deze plaatsen nog flink vochtig zijn. De pijp die reeds opgeperst is wordt
omgeslagen.

moet zeer zorgvuldig geperst worden tegen
de jas aan met een zuiveren vouw.
Men behoeft de revers niet tegen de j as
te persen zooals de kraag. Sommige menschen houden er van deze „rond" te dragen
zgn. rolrevers, in dit geval vouwt men
ze voorzichtig uit op de strijkplank en
worden ze apart gestreken. Het is voor
den beginneling vrij moeilijk dit zonder
fouten te verrichten.

Pantalon.
Het eerste stuk van de pantalon perst

dan draait men de pantalon om en begint
weer een „rondgang" met het kleedingstuk
(steeds bij een deel een stuk van het reeds
afgemaakte meenemend) tot men weer bij
de knoopen is aangeland zooals men in
Fig. 7 ziet afgebeeld. Men schuift de
pantalon verder op, vouwt een pijp om
en strijkt dan de vouwen in het kruis glad.

Hoe men een scherpe vouw maakt.
Wij komen nu aan dat gedeelte van
onzen arbeid waarin wij de veelbegeerde
scherpe vouw moeten maken, waaraan
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iedere man beoordeelt of een pantalon
goed opgeperst is j a of peen. De strijkplank
wordt weggelegd en op de breede strijkplank of een voor dit doel geschikte tafel
legt men de broek zoo veel mogelijk in de
oude plooi. Weer worden de zakken uitgehaald of in ieder geval naar boven omgeslagen daar ze anders glanzende vlekken
zouden veroorzaken. Men begint gewoonlijk met het rechter been en slaat het
linker om naar boven, zoodat dit niet in
den weg zit. Daarop legt men den vochtigen doek over de rechter pijp, die zoo
glad mogelijk is uitgespreid en men perst
eerst den achterkant en dan de voorkant.
Ofschoon vele kleermakers er de voorkeur
aan geven eerst de knieen weg te persen
door de pantalon met den voorkant naar
boven op tafel te leggen en de knieen te
strijken tot de doek droog is, heeft de
praktijk wel geleerd dit te vermijden en
dat het beter is op de volgende wijze te
werk te gaan: als men den voor- en achterkant heeft geperst, met een heet ijzer en een
vochtigen doek, rekt men de achtervouw,
terwijl deze nog vochtig en warm is, Tangs
de geheele lengte op. Dan neemt men de
beide vouwen vast en rekt de pijp op, eerst
beneden en daarna boven de knie, zooals
afgebeeld is in Fig. 8. Hierna legt men den
vochtigen doek weer over het been en
strijkt de vouwen nogmaals op. Men zet
daarna de vouwen voort tot aan het
boveneind van de pantalon, men perst de
vouw dus in het geheel in twee keer, daar
het formaat van den doek niet zoo groot
behoort te zijn dat men het een keer kan
doen, omdat deze dan te lastig te hanteeren
zou zijn.

De rest.
Men keert de pantalon nu om en strijkt
den buitenkant van de pijpen, dit kost
slechts weinig tijd. Nu moet men het

linker been klaar leggen om opgeperst
te worden. Om dit te doen zonder den
vouw van het rechter been te beschadigen
slaat men de linkerpijp naar beneden over
het rechter. Dan keert men de pantalon
overdwars (niet over de lengte) om, waarna men de rechter pijp bij het einde opneemt en op dezelfde wijze als vroeger
de linker omlegt. Als de tafel niet groot
genoeg is kan men de pijp over den kant
laten hangen zonder dat men bang behoeft
te zijn dat er iets mee gebeurt waardoor
zij opnieuw gestreken zou moeten worden.
Het linker been ligt nu klaar om geperst
te worden, men handelt hiermee als met
het rechter been, maar voordat men den
buitenkant strijkt legt men het rechter
been weer op zijn plaats, daar dit anders
bij het keeren gekreukt zou worden en
tevens om de laatste hand aan den arbeid
te leggen.

De omslagen.
Wanneer de pijpen klaar zijn perst men
de omslagen flink aan beide kanten van
den zoom; op den zoom zelf wordt minder
druk uitgeoefend, daar de stof hier ter
plaatse dik is en men gemakkelijk scherpe
kanten maakt.
Men moet den zoom echter wel extra
goed behandelen omdat de stof hier in
het dragen vaak gaat glanzen. Zoodra
men met de pantalon klaar is hangt men
deze over een hanger of in een pers, die
alleen de omslagen vasthoudt.

De benoodigde tijd.
Men kan een costuum niet in een paar
minuten oppersen. Een geroutineerd vakman doet er ongeveer drie kwartier over,
zoodat de beginneling tevreden mag zijn
als bij na anderhalf uur een behoorlijk
resultaat bereikt heeft.

Het onderhoud van de naaimachine
De machine loopt zwaar.

mocht zijn moet zacht gemaakt worden.
Heeft men de machine eenigen tijd met
rust gelaten om de olie los te maken dan
trapt of draait men snel, waardoor de dikke
olie geheel verwijderd wordt. Het verdient
aanbeveling achter het wiel een stuk papier
te houden daar de olie waarschijnlijk
rond zal spatten en zoodoende iets in de

Er zijn verschillende redenen te vinden
voor dit euvel: men heeft slechte olie gebruikt of men heeft bij het smeren enkele
plaatsen overgeslagen of de olie is dik
geworden, wellicht heeft een draad zich
om de as van het handwiel gewonden of er
bevindt zich een stukje stof in de baan van
het schuifje of
tusschen de tanden van de machine. Elk van
deze fouten op
zichzelf verhin dert dan een soe pelen gang.
Het schoonmaken van een
naaimachine.

In de eerste
plaats verwijdert
men met een stofdoek zorgvuldig
al het stof en
daarna druppelt
men paraffine of
machineolie in de
oliegaatj es. Men
licht de machine
van het houten
onderstel en voorziet alle deelen die
tegen elkaar wrijven van paraffine,
bij een trapnaai machine ook
rondom het groote wiel of in een
oliegaatje daar . Men laat
voor.
de paraffine tijd
om zich te verspreiden. De olie
die dik of harsachtig geworden

Fig. 1. Hoe men een naaimachine schoonmaakt.
De machine loopt beter en heeft minder slijtage als men er voldoende aandacht aan schenkt en
haar niet slechts „zoo nu en dan" eens afstoft of olie geeft. Vooral de bewegende deelen die niet
zichtbaar zijn moeten geregeld gereinigd worden. Men begint met in alle oliegaatjes en tusschen
de bewegende deelen paraffine of machineolie te gieten, en wacht een oogenblik tot deze zich
geheel verspreid heeft. Daarop draait men het wiel een tijdlang snel rond. Op deze wijze wordt
de oude olie van de bewegende deelen verwijderd.
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kamer kan bederven. De machine zal na
deze behandeling al veel soepeler loopen.

Olien.
Men neemt een oud doekje en verwijdert
zorgvuldig de overtollige paraffine. Daarna
oliet men de gaatj es en de tegen elkaar
bewegende deelen opnieuw met enkele
druppels. Gebruik nooit dikke olie in een

Maak deze schoon en kijk of er niet een
draad of stukje stof tusschen zit. Blijkt
het dat er eenig vreemd voorwerp aanwezig is dan moet dit verwijderd worden,
aangezien het been en weergaand schuitje
er mee in aanraking kan komen zoodat
de draad breekt.

De stofleider.
Het verdient aanbeveling zoo nu en dan

naaimachine.

„

Fig. 2. Het reinigen van de machine.
Nadat men de niet zichtbare deelen heeft schoongemaakt, zooals bij Fig. 1 beschreven is, verwijderd men het overschot
van de paraffine en smeert de machine opnieuw. Men gebruike slechts een kleine hoeveelheid dun vloeibare machineolie.

Stof of draad tusschen de as van het
hand- of vliegwiel.
Het komt voor dat een draad om de as
van het hand- of vliegwiel gewonden is. Om
deze te verwijderen schroeft men de moer
van het wiel los.
Het wiel kan dan verschoven worden
en de stof, die zich vastgezet heeft om
de as, verwijderd worden. De as moet
ddarna zorgvuldig schoongemaakt worden,
het wiel opnieuw vastgezet door de moer
weer aan te draaien, ten slotte smeert
men het wiel met een weinig machine-olie.

De baan van het schuitje.
Onderzoek de baan van het schuitje.

met een naald de tanden van den stofleider
schoon te maken daar de leider anders de
stof niet goed meer pakt.

De drijfriem.
Als de drijfriem van een trapnaaimachine voortdurend slipt moet deze verkort worden. Men neemt de kram die de
beide einden verbindt er uit en snijdt een
stukje van den riem af, voorloopig niet
meer dan een centimeter. Men prikt een
nieuw gat in den riem en zet de kram
daarin weer op zijn plaats. In het algemeen
is het kwaad reeds na de eerste bewerking
verholpen. Zorg er voor dat de olie nooit
in aanraking met den drijfriem komt.

HET ONDERHOUD VAN DE NAAIMACHINE

z

9

MY,

Fig. 3. Breekt de draad steeds of onder het naaien?
Behalve dat de spanning te sterk kan zijn, de naald te fijn, verbogen, stomp, of het oog slecht gepolijst is, komt het
voor dat een stukje stof of een losse draad den gang van het schuitje belemmert en den draad doet afbreken. Men
verwijdert het met de punt van een fijn schaartje.

Fig. 4. Doordat de tanden van den stofschuiver vuil zijn wordt de stof niet regelmatig voortgeschoven en loopt men
eveneens kans dat de draad breekt. Met een naald kan men gemakkelijk het vuil verwijderen.
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Het plaatsen van de naald.

De oorzaak van ongelijke steken.

Dit moet zeer zorgvuldig geschieden.
Bij enkele merken is Been behoorlijke aanwijzing voorhanden en een verkeerd geplaatste naald is menigmaal de oorzaak
van ongemak. Aan de eene zijde heeft de
naald een lange,
aan de andere zij
de een korte gleuf.
De draad verlaat
de naald aan de
zijde van de lange
gleuf. De draad
komt uit aan den
zijkant of aan den
voorkant van de
machine en de
naald moet in
overeenstemming
hiermede met de
lange gleuf naar
de zij- of voorkant
geplaatst worden.
Men moet de
naald stevig vastschroeven. Men
schuift de naald
zoo hoog mogelijk
naar boven ; als
zij te laag geplaatst is breekt
de draad en dik wijls springt de
naald stuk doordat ze in het been
en weerga an het
schuitje raakt.

Als de machine goed gesteld is moeten
de boven- en onderdraad zich in het
midden der stof kruisen, zoodat op
beide zijden der stof de naad regelmatig
verloopt. Fig. 7 toont ons de juiste steek,

qt

Enkele wenken
5. Een draad om de as.
Gebruik nooit De machine gaat te zwaar, als dit Fig.
euvel zich voordoet. De moer, die het wiel vasthoudt moet
goedkoop naaiga- dan losgeschroefd worden; daarna draait men het wiel zoo, dat men den draad kan verwijderen.
ren op een naaimachine. Het bedrag dat men uitspaart deze mag er niet uitzien zooals in Fig. 8.
is niet in overeenstemming met de
Als de draad op de bovenste zijde glad
moeite en last die men heeft wanneer de ligt, is de spanning van den onderdraad
draad voortdurend breekt omdat het garen te zwak. Om dit te verhelpen moet men de
van inferieure kwaliteit is. Zorg ook bij schroef van het schuitje een weinig aaniedere stof een passend garen te hebben: draaien of men vermindert de spanning
een te fijn garen voor een bepaalde stof van den bovendraad door de spanningskan het voortdurend breken van den draad schroef iets los te draaien. Ligt daarentengevolge hebben.
tegen de draad glad op de onderste zijde
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dan moet de bo venspanning door
het indraaien der
schroef strakker
gemaakt worden.
Het is bepaald
noodzakelijk dat
men met het regelen van de spanning doorgaat tot
desteekvolkomen
gelijkmatig is.

Groote en
kleine steken.
De steek wordt
geregeld door den
hefboom of de
Fig. 6. De drilfriem slipt.
schroef die zich Dit komt menigmaal voor bij trap-naaimachines. Gewoonlijk is deze dan te lang en sleept de
in de fleug zonder de machine mede te semen. Men kan dit gemakkelijk zelf verhelpen door
aan den arm der riem
een stuk (om te beginnen vooral niet te veel) van den riem of te snijden en een nieuw gaatje voor
de ijzeren verbinding te maken.
machine boven
het spoelapparaat
Men kan dit achteruitnaaien gebruiken
bevindt; is het een schroef dan draait men
naar links om een kleineren en naar rechts voor aan- en afhechten.
om een grooteren steek te verkrijgen.
Drukt men den hefboom naar boven dan Hulptoestellen.
De smalle zoomer is een zeer bruikbaar
krijgt men een kleineren steek en drukt
men hem naar beneden dan wordt de hulptoestel voor het maken van smalle
zoomen. De te zoomen stof wordt aan het
steek grooter.
Bij sommige machines transporteert de begin ongeveer 2 centimeter lengte op zoommachine niet als de schroef aan den hef- breedte omgeslagen en door middel van
boom bevestigd op de middelste steek- dien draad in de kuil van den zoomer geversteller gezet is. Drukt men den hef- trokken, totdat de naald den zoom kan
boom dan naar boven dan naait de grijpen. Daarna kan men den persvoet
machine achterwaarts; van de middelste omlaag drukken en begint voorzichtig te
verdeelstreep naar beneden gaande, wor- naaien, waarbij men er op diene te letten
den de steken grooter, naarmate men den dat de stof steeds gelijkmatig in den kuil
van den zoomer loopt.
hefboom meer naar beneden drukt.
Dezelfde zoomer kan gebruikt worden
c Dikte van de stof.
voor Fransche zoomen, door de twee
afgeknipte einden van de stof te zamen
onder den zoomer te leggen, wanneer
men voile of een andere bijzondere dunne
Fig. 7. Juiste steek: boven en benedendraad gelijk strak
gespannen.
stof wil verwerken verdient het aanbeveling een reep papier tusschen de stof
Dikte van de stof.
en den leider te leggen, de stof trekt dan
niet op.
Op deze wijze kunnen de teerste stoffen
gemakkelijk op de machine genaaid
Fig. 8. Onjuiste steek, bovendraad te strak of benedendraad
te zwak gespannen; indien de bovendraad te slap of de
worden; later kan men dan het papier
benedendraad te strak gespannen is verkrijgt men hetzelfde
verwijderen.
beeld doch omgekeerd.

Het beDestigen Dan eenige nuttige planken
Het zal een man menigmaal overkomen
dat hij geroepen wordt om ergens een
plank aan te brengen. Het is wel is waar
een vrij eenvoudig werkje, maar men kan
zijn voordeel doen met een paar wenken.
De methode die men moet volgen hangt
gewoonlijk af van de plaats waar zij aangebracht moeten worden en de samenstelling van de muur waaraan zij bevestigd zijn.
Men kan de methoden ruwweg tot drie categorien terugbrengen: die welke in een hoek
gespijkerd zijn; die welke aan een vlakken
muur bevestigd zijn, en die welke vrij staan
en tegen den muur gezet worden of met
ijzeren hoekjes er aan vastgezet worden.

komen die achter het pleisterwerk liggen.
Dergelijke wanden komen echter niet veel
meer voor, daar zij met het oog op het
brandgevaar bijna overal verboden zijn.

Het afteekenen op den muur.
Men moet er op letten dat, daar de
dwarsklampen (deze ziet men duidelijk in
Fig. 5) het eerst bevestigd worden, men
op den muur aanteekent waar de onderkant van de plank komt te zitten, daar op
dezelfde hoogte de bovenkanten van de
dwarsklampen komen. Veronderstellen wij
dat de dwarsklampen 5 c.M. breed zijn,
dan moet de bovenkant van de klamp
en dus ook de onderkant van de plank
zoo mogelijk z2 c.M. boven een voeg afgeteekend worden, zoodat de spijkers die
dus midden in de klampen komen in voegen
geslagen kunnen worden. Teeken eerst
alles op den muur aan en gebruik een winkelhaak om de plaats van de dwarsklampen op den terugspringenden muur af te
teekenen, een stevig stuk bordpapier, waaraan een rechten
hoek gesneden,
kan ook als winkelhaak dienen.
Het is niet moeilijk dezelfde teekens op den
tegenoverliggenden muur te zetten door de hoogte van den vloer
af op te meten
en uit te zetten.

Planken in een hoek bevestigd.

Een goed voorbeeld hiervan is gegeven
in Fig. 5, een paar nuttige planken voor
de bijkeuken. Een soortgelijke methode
kan men volgen als men boekenplanken
wil maken. Heeft men het aantal planken
bepaald, den onderlingen afstand en de
hoogte vanaf den grond, dan moet men op
den muur afteekenen waar ze bevestigd moeten
worden. In zekeren zin is men
niet geheel vrij
in het kiezen van
de plaats, omdat
b.v. in een ge
metselden muur
de spijkers die de
dwarsklampen
aan den muur be
vestigen beter in
Het vastspijkeeen voeg dan in
ren
der dwarsden Steen geslaklampen.
gen kunnen wor
Van planken
den. In een van
ter dikte van 2
tengels en riet
1. Het afteekenen van de plaats waar de plank bevestigd wordt.
c.M. kan men
samengestelden Fig.
Heeft men bepaald hoe hoog de plank komt dan teekent men langs de
plank,
die hoiizontaal gehouden wordt, een lijn af. Om te beoordeelen
goede dwarswand moeten ze
of de lijn horizontaal wordt getrokken zet men een waterpas op den
klampen maken.
in de tengels
rand van de plank.
3z
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dan een die onnoodig veel
speling geeft. Toch verdient het aanbeveling de
plank nog met een paar
spijkers of schroeven aan
de dwarsklampen te bevestigen. Deze behoeven
niet groot te zijn daar ze
de plank slechts op haar
plaats hebben te houden,
zij behoeven niets te
dragen.

Het bevestigen van
planken aan cementmuren.
Betonmuren moeten
eenigszins anders behan deld worden omdat men
er geen spijkers in kan
slaan. Men moet de muren
eerst van houten wiggen of
pluggen voorzien. Hiertoe maakt men
smalle gaten, waarin de wiggen of pluggen
gedreven worden. B. Fig. 5 toont ons hoe
de gaten gemaakt worden. Men gebruikt
een kleine steenboor z.g.n. klopboor, en
met lichte slagen drijft men deze in den
muur terwijl men deze klopboor geleidelijk
ronddraait. Een sterke plug ziet men

Fig. 2. Een andere wjjze van afteekenen.
Een met krijt witgemaakte draad wordt op de bepaalde hoogte aan een eind vast gemaakt. Het andere einde houdt men tusschen vinger en duim tegen den muur.
Met een waterpas contrOleert men of de draad horizontaal loopt. No licht men met
de rechterhand den draad op en laat hem terugspringen. De witte streep die ontstaat,
noemt men een smetlijn, die nu de juiste positie van de plank aangeeft. Op een
muur kan men dezen draad met wat zwartsel insmeren.

Het verdient aanbeveling de voorste kan ten naar beneden toe af te ronden. Als de
planken geen groot gewicht behoeven te
dragen kan men de spijkers recht in de
voegen van het metselwerk slaan. Voor een
stevigere bevestiging neemt men spijkers
van vijf a zes centimeter lengte die men een
weinig schuin naar beneden slaat om den
druk door de plank overgebracht beter te kunnen
opnemen. Voor de planken
zelf gebruikt men weer hout
van 2 c.M. dikte. Behalve
voor ruw werk rondt men
de voorste kanten weer af
of men schaaft ze even iets
schuin. Om de goede lengte
te krijgen zaagt men het eene
eind recht af en plaatst dit
tegen den muur die het
meest naar voren komt, men
zet een teeken waar de plank
gelijk komt met den anderen
muur. Door middel van een
winkelhaak plaatst men een
potloodstreep door het aange teekende punt en men zaagt
Fig. 3. Het afteekenen van de plaats voor de steunklampen.
daarop de plank door. Een Het is raadzaam een lijn te trekken evenwijdig aan de vorige en evenver er
van verwijderd als de dikte van de plank hedraagt, ten einde de juiste plants
goed passende plank is beter
van de steunklampen te kunnen bepalen.
I—3
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afgebeeld bij C. Het is eenvoudig een wig waarin men
een schuinloopende inkerving
gegeven heeft op elk van de
vier zijden. Men drijft hem
in het gat en snijdt hem of
gelijk met het vlak van den
muur. Men lette er op dat
de plug aan de zijden goed
pakt. Hij mag in Been geval
te lang zijn. Het einde van
de plug mag dus niet het
eind van het gat bereiken.
Een gemakkelijke manier is
het gebruik van rawlplugs,
die men in speciale uitrus tingen compleet met pluggen, schroeven en beiteltj es
kan koopen.

Waar men in een gestucadoorden muur een
spijker kan slaan.
Om de beste plaatsen voor
het bevestigen in een gestucadoorden muur te vinden
moet men de plinten in deze

muren onderzoeken. Deze
zijn vastgeslagen met spijkers. Recht boven deze spijkers kan men gewoonlijk
veilig zijn dwarsklampen bevestigen. In ieder geval is
het raadzaam met een dunne
els een gaatje te prikken, of
even met een hamer en
draadnagel te probeeren of
men een voeg kan vinden.
Zulke gaatj es zijn niet zicht baar daar ze toch weer bedekt
worden door de dwarsklamp.

Het bevestigen van planken aan een vlakken
muur.
Een handige en practische
plank ziet men afgebeeld bij
A. Fig. 6. Men kan op deze
wijze zooveel planken bevestigen als men wil door de
lengte van de opstaande
klampen te vergrooten. Men
kan eerst de planken, klampen en dwarsklampen klaar

Fig. 4. Middel om steunpunten in een gestucadoorden mum te vinden.
Haal een loodlijn vanaf de plaats der spijkers in het plint op; men kan er dan in het algemeen zeker van zijn op die
lijn een goeden ondergrond voor spijkers of schroeven aan te treffen.

Fig. 5. Bruikbare planken In een hoek van de keuken of bilkeuken.
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maken, ze aan elkaar bevestigen en het
op deze manier verkregen getimmerte in
zijn geheel aan den wand vast maken.
Ook kan men eerst de staande en dwarsklampen en de aldus ontstane rekjes op
de muur aanbrengen, waarna men de
planken er opmaakt.
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breedte. Ze is vastgemaakt aan de ijzeren
hoeken door middel van schroeven. Als
men wil dat de achterkant van de plank
tegen den muur rust dan moet men inkepingen maken zoo dat de plank om de
opstaande klampen past. Voor planken
waar pannen enz. op komen te staan is dit

Fig. 6. Fallen- en dekselrek. Hoe men sterke houten steunklampen maakt.

Steun van ijzeren hoeken.
Maak de opstaande klampen van hout
zwaar 2 bij 5 c.M., rond het boven- en
ondereinde af. Teeken op den muur de
plaats van de plank en van den onderligger
af. Deze laatste wordt van hout van I-1- x 4
c.M. gemaakt. Men schroeft den Jigger op
de opstaande klampen vast zooals men in
B afgebeeld ziet, de schroeven worden in
twee tegenovergestelde hoeken geplaatst.
Men gebruikt nu ijzeren hoeken om de
plank te dragen. Men schroeft ze op de
opstaande klampen vast. De plank is van
hout van 2 c.M. dikte, en 20 a 25 c.M.

echter niet noodig, men kan deze van
achter gerust los van den muur laten. Het
is nu raadzaam de opstaande klampen
door middel van wiggen of pluggen met
schroeven te bevestigen. De , bovenste
schroeven dragen het meest en moeten in
ieder geval stevig vastgeschroefd worden

Steun van houten klampen.
Een eenvoudige methode om houten
klampen te maken voor een groote plank
is gegeven in C, Fig. 6. Men gebruikt een
opstaande klamp en een steunklamp. die
aan de plank bevestigd is. Deze worden

36

HET BEVESTIGEN VAN EENIGE NUTTIGE PLANKEN

aan elkaar verbon
den door een schuine
of schoorklamp, die
tot steun voor
plank dient. Om een
sterke verbinding te
maken keept men
zoowel de verticale
als de horizontale
klamp in en de ein den van de schuine
klamp worden toegespitst zoodat ze in
de inkepingen pas sen. Maak de klam pen van hout van
2 X 5 c.M. (of
3 X 71 c.M. voor
zware planken) en
teeken de plaatsen
voor de inkepingen
aan. Daar de schuine
klamp meestal een
hoek van 45° maakt
zijn de inkepingen op
gelijke afstanden van
het inwendige hoekpunt verwijderd,
waar de horizontale
klamp aan de verti -

1

Fig. 7. Het vastmaken van jjzeren steunklampen, consoles
of kardoezen.
De bovenste rand van de console valt samen met de onderste
lien, de plaatsen voor de schroeven worden door de gaten
met een potlood afgeteekend. Men maakt de gaten met een
rawl-plugbeitel. Men drijft het werktuig met zachte slagen
van den hamer in den muur en draait het na iederen slag
voorzichtig om. Op deze wijze verkrijgt men ronde, rechte
gaten.

Fig. 8. Handige vrijstaande boekenplanken.

cale is bevestigd. D
en E toonen u hoe de
inkepingen gemaakt
worden. Om precies
de lengte van de
schuine klamp te vin
den, bevestigt men
de verticale klamp
aan de horizontale en
plaatst het puntige
eind van de schuine
klamp in een van de
inkepingen. Men kan
dan precies afteeke nen waar de andere
eindafwerking komt
door Tangs de onder zijde of te teekenen.
In de praktijk maakt
men natuurlijk de
beide schuine klam pen tegelijk. De dee
Ten worden nu aan
elkaar gelijmd en ge spijkerd.
Indien men wil dat
de plank met den
achterkant den muur
raakt maakt men in kepingen in de plank
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waar de verticale klampen in passen. De
plank kan op de horizontale klampen
vastgemaakt worden van bovenaf met
draadnagels of men kan van beneden af
er schroeven in draaien. In ieder geval
is het goed de verbinding tusschen de
plank en de verticale klampen, zooals
aangeduid in C te vormen met schroeven.
Wil men de inkepingen in de planken
niet maken en ook de verticale klampen dus
liever niet door laten loopen, dan kan men
deze op den onderkant der plank afzagen,
zoodat de plank nu op den kop der klamp
komt. Sterk is dit niet. Een bezwaar bij de
toepassing bij C aangegeven is wel dat
men de planken later niet af kan nemen.
Men brengt dan ook eerst wel het gedeelte,
bestaande uit horizontale , verticale- en
schuine klamp aan en daarop dan later de
planken. De samenstelling van deze klampen noemt men wel een juk of console, in
het ijzer noemen we dat kardoezen.

Een vrijstaand plankenrek.
Het is niet altijd gewenscht planken aan
den muur te bevestigen als er geen inham
in het vertrek is. In dit geval kan men een
vrijstaand rek maken dat los tegen den
muur gezet wordt of dat men er aan vastmaakt door een paar ijzeren hoeken. Fig. 8
toont ons zulk een rek. Men kan er hout
van 2 c.M. dikte voor gebruiken.
Om niet genoodzaakt te zijn in de opstaande kanten groeven te maken en het
leelijke gezicht van aan den buitenkant
ingeslagen spijkers te vermijden volgt
men de methode zooals die aangegeven is
in B. en C. Men lijmt en spijkert dwarsklampen tegen de opstaande kanten en de
planken worden hierop bevestigd. De
dwarsklampen dragen in hoofdzaak het
gewicht terwijl de spijkers die door de planken geslagen worden onzichtbaar zijn aan
de zijkanten.
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Het maken van de opstaande kanten.
Eerst maakt men de opstaande kanten.
De onderkant wordt recht afgezaagd en de
bovenkant afgerond. Om de juiste plaats
van de planken aan te teekenen worden de
opstaande kanten naast elkaar gezet en
met een potloodstreep geeft men aan waar
de planken komen; men is er dan zeker
van dat beide deelen gelijk gemerkt zijn en
dat de planken dus even hoog komen. De
lijnen moeten overeenkomen met de onderkanten van de planken. Men gebruikt hout
van I-I x 21 c.M. voor de dwarsklampen.
De voorkanten worden weer afgerond. Zij
worden opgelijmd en vastgespijkerd. Men
diene er op te letten dat in geval men een
gordijn gebruikt zooals op de teekening,
de plank er achter inspringt, in overeenstemming daarmee moeten dan ook de
dwarsklampen korter zijn.

Het plaatsen van de planken.
Als de lijm hard geworden is kan men
de planken leggen. Zij hebben natuurlijk
alien dezelfde lengte. In Fig. 8 B ziet men
hoe ze worden bevestigd. De hoeken
worden gelijmd en de spijkers er zoo ingeslagen dat deze zoowel de dwarsklampen
als de opstaande kanten raken. Zorg er
voor dat het geheele getimmerte haaksch
in elkaar zit. Men kan dit goed controleeren
door met een draad of touw de diagonaal
van links onder naar rechts boven te meten.
Als men dezelfde lengte krijgt, indien men
den afstand meet tusschen de beide andere
hoeken, van rechts onder naar linksch
boven dus, dan is het rek zuiver haaksch.

Het glint.
Om den onderkant af te werken bevestigt men aan Brie kanten een glint. Dit
is een vlakke lijst, die opgelijmd en vastgespijkerd wordt en in den handel voorkomt dik 16 m.m., breed 121 c.M. De
bovenkant kan schuin afgewerkt worden.

Hoe men linoleum mod leggen

Fig. 1. Het afsnjjden van linoleum ten einde het patroon aan te doen sluiten.

Een van de dingen waar men vooral om
moet denken als men linoleum legt is het
feit dat de lengte van den tijd, dat men het
kan gebruiken, voor een groot deel afhangt
van den toestand van den vloer waarop
men het legt.

eveneens oorzaken dat het linoleum snel
slijt, daar de ongelijke hoogte het ongelijk
slijten van de vloerbedekking bevordert
waardoor zwakke plekken ontstaan, als de
hoogteverschillen te groot zijn of te onge
lijkmatig verloopen, breekt het linoleum
zelfs af. Daar het heel wat kost zulk een
krom getrokken vloer te herstellen, doet
men het beste de ongelijke plaatsen met
dik papier op te vullen en ten slotte den
vloer te bedekken met goedkoop viltpapier, dat dwars op de lengterichting van
de planken gelegd moet worden. Zelfs
indien de vloer in goede conditie verkeert
is het aan te bevelen viltpapier te leggen;
daar het pittiger loopt en het
linoleum minder gauw slijt
en dus Langer
meegaat.

Onderzoek eerst den toestand van
den vloer.
Bij oude vloeren gebeurt het vaak dat
het hout gekrompen of afgesleten is tot
beneden de koppen van de spijkers, zoodat
deze uitsteken. In dat geval moeten de
spijkers gelijk met het oppervlak geslagen
worden. Door het krimpen van zacht hout
komen sours
knoesten of
beitel
kwasten naar
boven, deze
uitstekende
kwast
moeten door
middel van een
\rAmig- var
beitel of een
Schaaf verwij derd worden.
Fig. 2. Waar men op moet letten.
Kwasten of knoesten, die boven den
vloer uitsteken moeten afgeschaafd
of weggestoken worden voor men
linoleum legt.

Het uitrekenen van de
benoodigde
hoeveelheid.

Ongelijke
vloeren.

Als men het
aantal meters
wil berekenen

Kromliggen
de planken zijn
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Fig. 3. Nog lets waar men op moet
letten. Uitstekende spijkerkoppen
worden met den bovenkant van den
vloer gelijk geslagen.
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dat men noodig heeft
om den vloer te bedekken moet men er
aan denken dat linoleum gewoonlijk op
een breedte van 1.80
M. geleverd wordt.
Uitgezonderd zijn
hiervan natuurlijk
de soorten die een
aparten rand vertoonen, terwijl er ook
kwaliteiten zijn die
in grootere breedten
worden geleverd.
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vooral daar tekrijgen
waar niet veel geloopen wordt. (Vraag
den handelaar steeds
de lengten af te snijden, daar hij daar
meestal beter de
ruimte voor heeft
om dit te doen).

Het passen van
het linoleum tegen de plinten.

Het komt er nu
op aan het linoleum
passend te maken
Het koopen van
tegen de plinten. Men
het linoleum.
begint het best aan
de zijde tegenover
Wil men een ce
den schoorsteen, er
mentvloer of steenen
Fig. 4. Hoe men linoleum afrolt.
vloer bedekken dan Leg de rol op den vloer en kniel aan een kant er van neer. zijn slechts weinig
muren zoo recht dat
moet men dezen
eerst bedekken met een of ander goed het linoleum onmiddellijk zal passen, men
bekend staand vochtwerend materiaal, dat zal bemerken. dat er heel wat onregelmatigmeestal niet veel geld kost. Heeft men de heden te men min als men den rechten
kant van het
maat genomen dan rekent men uit op
dik papier waarmede
linoleum tegen
Welke wijze men
naden volgestopt
het plint legt.
het linoleum het
worden.
Men maakt nu
voordeeligst kan
echter een ruw
leggen, er reke „schrijf" instruning mede houmentj e, bedend dat de
staande uit een
breedte dus b.v.
stukje hout van
1.80 M. is. Aan 15 c.M. lengte
genomen dat de
en + 2 c.M.
kamer 4.05 M.
breedte ter dikte
bij 3.40 M. is tot
Fig. 5. Hoe men het onderlegpapier
Fig. 6. Om extra sllitage te voorin de inhammen, legt. Leg het viltpapier dwars op de komen. Stop de naden met dik van I a c.M.
papier dicht.
lengterichting der planken.
en boort daar in
dan heeft men
de breedte een
twee lengten
gat in, waarin
van 4.05 M. noo een potlood past
dig, terwijl men
ongeveer c.M.
de twintig c.M.
die het dan
van het einde.
Zet het potlood
breeder is er nain het gat, houdt
tuurlijk af moet
dit met een hand
snijden. Op deze
wijze krijgt men
vast en schuif
slechts een naad
met de andere
hand het houtje
in de ruimte
met de punt
en tracht deze
Fig. 7. Werktuigen benoodigd voor het leggen van linoleum.
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Fig. 8. Hoe men een gat in den vloer bedekt.
De randen van het linoleum slijten of breken op den rand van een gat. Dit is echter gernakkelijk te voorkomen door
het gat te bedekken met een stuk dun blik.

Tangs het plint, het potlood teekent dan
elke onregelmatigheid op het linoleum af.
(Zie Fig. 7 en 9). De strook wordt afgesneden en men zal zien dat het linoleum
nu goed past. Dezelfde methode gebruikt
men bij het pas maken van het linoleum
in inhammen, erkers enz.

Het aansluiten van het patroon.

Heeft men de eerste breedte gelegd, dan
moet men de tweede doen aansluiten aan
het patroon, maar zoo dat men
c.M.
te veel heeft die over de eerste breedte
wordt heengelegd. In dezen toestand moet
het linoleum ongeveer een week blijven

Fig. 9. Hoe men het linoleum aan het plint doet aansluiten.
Door middel van het afschrijfhoutje van Fig. 7 en een potlood dat men door het gat aan het einde er van steekt wordt
de juiste voorkant van het plint afgeteekend op het linoleum of op een stuk papier. Snijdt men het linoleum volgens de
verkregen lijn af, dan zal het precies passen.
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verdreven en men
den rand die eventueel ontstaat
wegsnijdt. Men
maakt het linoleum dan weer
vast.

Hoe men linoleum onderhoudt.
Voor het schoon maken van lino
I e um gebruikt
men nooit zeep
met versterkend
reinigende werking of soda. Som mige fabrikanten
Fig. 10. Fen andere methode om het linoleum aan bet plint to doen aansluiten.
voegen bij hun
Teeken den omtrek van het plint op bovenstaande wijze op een stukpapier af.
zeep een groot
liggen, waardoor het „uitgeloopen" wordt. percentage soda of een soortgelijk krachtig
Na verloop van dien tijd kan de strook middel. Deze zeepsoorten beschadigen
zoodanig afgesneden worden dat het echter het patroon en doen niet alleen de
patroon past. Dezelfde methode volgt kleur verbleeken maar lossen de kleurmen bij elken naad. Men moet er stoffen zelfs op, evenals de verbinding
daarbij op rekenen dat als het linoleum tusschen de vezels, met het gevolg dat er
uitloopt het in de lengte Langer wordt weldra gaten ontstaan. Men onderhoudt het
en in de breedte smaller.
linoleum met een goede snort linoleumwas.

Vastmaken van
het linoleum.
Men spijkert
het linoleum met
vloerspij kers
(zwarte nagels
zonder kop) vast.
Men zet ze 15
c.M. van elkaar af
en ongeveer cM.
van af den zelfkant. Zou het
linoleum na het
vastspijkeren nog
gaan bobbelen,
dan maakt men
de spijkers weer
los, zoodat het linoleum kan „uitdijen", waarna de
bobbels worden

Fig. 11. Het afsnijden van bet linoleum naar het model.
Knip het papier af volgens de lijnen van het plint (zie ook Fig. 9 en 10). Leg het papier op het
linoleum en snijdt het linoleum nu volgens dezen omtrek af. Het linoleum zal nu precies passel)
hoe onregelmatig de omtrek van het plint ook mag zijn.

Schilderen met ilimperi, tempera, koudwaterveri, enz.
weeken en koken
giet men het
overtollige water
van de kalk en
roert flink totdat
alle kluiten en
stukken opgelost
zijn. Men doet
goed nu deze
kalkmelk door
een zeef in een
anderen emmer
over te gieten,
teneinde de kluitjes en korreltjes
kwijt te zijn.
Voor deze zeven
kan men het
beste een stukje
Samenstelling
van het welbevan lijmverf.
kende blauwe
Lijmverf bevliegengaas gebruiken. Daarna
staat evenals
witkalk uit kalk,
voegt men de
lijm toe, steeds
een bindende stof
roerend, en ten
— gewoonlijk
slotte de kleurlijm of lijmwater
stof, die men in
— en een kleur stof. De samenpoedervorm bij
een drogist kan
stellende deelen
verkrijgen. Men
worden als volgt
blijft de kleurmet elkaar verstof bijmengen
mengd: De kalk
tot men de verwordt in stukken
Fig. 1. Een goed begin is het halve werk.
eischte tint heeft
gebroken en in
men een muur met lijmverf gaat beschilderen verwijdert men alle
een emmer ge- VOOr
verkregen.
Om er
vetvlekken enz. met een groote spoils, gedoopt in een soda-oplossing.
zeker van te zijn
daan; men gooit
er water op en laat het mengsel een nacht dat de kleur goed is, strijkt men een
of minstens eenige uren staan. 's Morgens beetje van het mengsel eerst uit op een
stuk papier en droogt het
maakt men de lijm klaar in
vlug voor een kachel of open
een lijmpot. Men heeft 5 deevuur. Lijmverf droogt namelen lijm noodig voor ioo deelijk dikwijls in een andere
len lijmverf of als men vloeikleur op dan die Welke zij
bare lijm gebruikt voor dein den emmer vertoont. Op
zelfde hoeveelheid io deelen
deze wijze bemerkt men
lijm. Terwijl men de lijm laat
Fig. 2. Een lilmverfkwast.

Het gebruik
van lijmverf of
waterverf voor
het beschilderen
van wanden is
in de laatste ja
ren toegenomen
omdat deze verf
bestand is tegen
een zekere mate
van vochtigheid,
waardoor zij bijzonder geschikt
is voor muren
van nieuwe gebouwen die nog
niet volkomen
droog zijn.
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mengsel naar de
juiste verhouding
®
der bestanddeelen
voeg er k L.
kokend
samengesteld
dan
/ water bij
roer dit om
schoon
, tot de lijm
water
zal het, als men het
opgelost is.
even laat staan,
een geleiachtige
massa vormen.
Afwaschbare
waterverf
bestaat
li K.G
1 ons
Wm.
kalk
gedeeltelijk uit z.g.
lithophoon-wit,
®
dat zelf een samengestelde stof is;
deze poederverf
kan men niet zelf
Giet de lijmoplossing op de kalk
maken en dit zou
en roer het
mengsel flink
ook weinig zin hebben daar zij in
den handel in enroer de kalk met een voeg wat blauwsel
laat het mengsel
bij de kalk en
eenigen tijd
stok tot een homokele
uitstekende
. blijf roeren.
staan.
geen mengsel.
kwaliteiten verFig. 3. Het bereiden van filmed voor een plafond.
krijgbaar is.
Een andere soort waterverf, die eventevens of men de goede hoeveelheid bindeens zeer geschikt is voor muurbedekking,
stof gebruikt heeft.
wordt
aangemaakt met olie. Ook deze
Heeft men te weinig lijm genomen dan
wrijft men de verf gemakkelijk af, heeft verf kan men beter klaar koopen dan zelf
men echter te veel gebruikt dan vertoont maken. Deze verf strijkt nog gemakkelijker
de verf neiging tot schilferen. Is het uit dan de gewone lijmverf: heeft men dus
nog nooit een wand geschilderd dan verdient het aanbeveling met deze soort te
zolder
beginnen, daar men er zonder moeite
goede resultaten mee bereikt.
lijst om schildegiet het water
van de kalk
(nadat het mengsel minstens
Brie uur gestaan heeft).

rijen aan op
te hangers.
Fabrikaten.

1

/

oude lakens,
kranten of goedkoop kastpapier,
dat op de lijst
bevestigd
wordt.

Fig. 4. Als het plafond gewit wordt zonder dat men de
kamer opnieuw behangt moet men met oude lakens of met
kranten, die aan de lijst, waaraan de schilderijen opgehangen
worden bevestigd zijn, de muren bedekt houden. De meubels
moeten weggezet of eveneens bedekt.

Men kan op het oogenblik diverse
merken verven koopen, die alle zeer goed
geschikt zijn voor het bedekken van
wanden en muren. De verschillende soorten
wijken slechts weinig van elkaar af, wellicht dat de eene iets gemakkelijker op te
brengen is dan de andere of dat de qualiteit eenigszins verschilt, maar in het
algemeen zal men zijn keuze op een bepaald merk laten vallen, omdat in dat
merk de kleur voorradig is die men wil
hebben. Men dient er op te letten dat
sommige (de zg. koudwaterverven) alleen
maar met water behoeven te worden aangemaakt, terwiji men voor andere een
speciale vloeistof noodig heeft. In ieder
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geval wordt vrijwel altijd bij elk
pak of bij elke
bus een gebruiksaanwijzing verstrekt.

gegevens verstrekken. Indien men het gezamenlijk oppervlak van de wanden, die
men verven wil, kent zal het den kooper
niet moeilijk vallen precies te berekenen
hoeveel verf hij noodig heeft. In het algemeen is I K.G. lijmverf voldoende om

Fig. 5. Sehoonmaken.
Als het plafond een ouderwetsch
zolderroset heeft moet dit met
een plamuurmes schoongekrabd
worden.

De kleur.
Als men de kleur in
den Winkel uitzoekt,
moet men er rekening
mee houden, dat zij er
op den muur donkerder
uitziet dan op het betrekkelijk smalle etiketstrookje. Men kiest de
kleur dus steeds aan den
lichten kant. Hierdoor
vermijdt men teleurstellingen.
Hoeveel verf men

noodig heeft.
Teneinde een denkbeeld te krijgen van de
hoeveelheid die men noodig heeft om de muren
van een vertrek te bedekken, moet men ongeveer weten in Welke
mate de uitgekozen verfFig. 6. Waar men moet beginnen.
Beschildert men een muur met lijmverf dan moet men steeds bovenaan in eon hock
beginnen.

Fig. 7. Het schoonmaken.
Gebruik een oude witkwast, deze
geeft Been. spatten.

stof door den
wand, dien men
wil behandelen,
geabsorbeerd
wordt. De drogist zal u in dit
opzicht volgaarne de gewenschte

12 M 2. wand te verven. De aard van
den muur en de samenstelling van de
verf zijn factoren, die dit cijfer eenigszins kunnen wijzigen.

Het in orde brengen van den muur.
Als de muur gewit of gestucadoord en
nooit eerder geverfd is, dan behoeft men

HET SCHILDEREN MET LI JMVERF ENZ.
,

45

die pap genoemd wordt)
met een palet of plamuurmes of eenvoudig
met een oud tafelmes op
den muur. Daarna maakt
men het vlak zoo goed
mogelijk glad, dock het
is altijd beter te veel
specie dan te weinig te
gebruiken, daar men den
muur dan altijd nog kan
bijwerken met een stuk
schuurpapier Als de
muur vroeger reeds eens
geverfd is geweest, moet
hij zorgvuldig afgewasschen worden met behulp
van een stijven borstel
en water. Ook in dit
geval kunnen eventueele
beschadigingen met cementspecie hersteld worden. Wil men vlugger
werken dan neemt men
I a 2 deelen gebluschte
kalk waar aan men i deel
gips toevoegt. Met deze
specie vult men nu de
gaten wat ruim en daar
deze spoedig hard is kan
men met een oud mes het
oppervlak weer gelijk
met den muur maken.
Fig. 8. Het sehilderen.
De voorzorgsmaatregeMen schildert een baan van + 50 c.M. breedte en strijkt met de kwast van boven naar
beneden. Maak alleen verticale streken, gebruik een breede kwast.
len zijn dezelfde als bij
het gebruik van cementBeen speciale voorzorgsmaatregelen te specie. Niet genoeg kan men er voor genemen, eer men met het werk aanvangt. waarschuwd worden niet enkel cement
Het is echter raadzaam te onderzoeken te gebruiken daar deze krimpt, terwij1
of de wand ook hier of daar beschadigd
is. Scheuren en gaten moeten met cement,
of kalk en gips, dat ook in kleine hoeveelheden verkrijgbaar is, dichtgemaakt worden. Men mengt het cement in een hiervoor
geschikt bakje onder toevoeging van 3 volumedeelen scherp zand, met water aan,
totdat een dunne pap ontstaat en vult
met deze pap de beschadigde plek op.
Men dient er echter zorg voor te dragen,
Fig. 9. Het probeeren van de verf.
dat deze plaats van te voren goed nat Strijk een weinig lijmverf op een stuk papier uit. Laat dit
drogen en wrijf er dan met den vinger over been. Laat de
gemaakt is. Men strijkt de specie (zooals
verf los voeg dan wat lijm bij het mengsel.
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den muur met rijkelijk veel water afsponzen, daar de
soda anders meer
kwaad dan goed zal
doen. Is de muur,
die men wil behandelen behangen,
dan moet het papier
verwijderd worden.
Men kan lijmverf
ook over het papier
heen strijken, doch
tenzij dit van zeer
goede kwaliteit is en
nog in uitstekenden
staat verkeert, is
het resultaat zelden
bevredigend, zoodat wij den lezer
deze werkwijze
slechts bij uitzondering kunnen aanVlekken.
bevelen. Behangselpapier wordt verVlekken, die het
wijderd door het
gevolg zijn van het
flink te bevochtigen
rooken van kachels,
met een groote spons
warmt e-ontwikkeFig. 10. Schilderen in de build van houtwerk.
ling van radiatoren, Men gebruikt een smallen borstel, als men in de buurt van en het weg te krabhoutwerk zooals ramen of deuren schildert.
ben met een schragaspitten of gasper, dien men tegen
kachels, in het algemeen alle vlekken, moeten verwijderd billijken prijs in elke drogistzaak of ijzerworden, daar zij door de verf heenschijnen, winkel kan koopen. Het is meestal onvervooral als deze slechts Licht van kleur is. mijdelijk het pleisterwerk in zekere mate
De bedoelde plaatsen moeten zorgvul- te beschadigen, doordat men den schraper
te krachtig tedig schoongegen den muur
maakt worden
doop den borstel
moet drukken
met een sterke halverwege
op plaatsen
sodaoplossing.
in de
waar het beGewone huis- vloeistof.
hang te vast
houdsoda is
zit. Beschadivoor dit doel
gingen, door dit
zeer geschikt.
werktuig verMen wascht net
oorzaakt kunzoo Lang, tot
nen weder herelk spoortje
steld worden
van de vlek
Fig. 11. Het verven van een plafond.
door middel
verdwenen is.
Doop den borstel halverwege in de lijmverf, kiop den borstel even uit
van cement of
Natuurlijk tegen
den rand van den emmer, keer hem daarna om ten erode er zeker
kalk en gipsvan te zijn dat hij niet zal spatten en schilder in lange streken (dwars en
moet men na altijd
recht). Zorg er voor dat de karat waarbij de volgende streek aan
specie. Als de
de behandeling
moet sluiten nat blijft.

enkel gips uitzet.
Gevolg is dan ook
steeds dat met dergelijke specie gevulde gaatj es spoedig weer uitvallen.
Het gebruik van
kalk en gips heeft
ook nog voor dat
de kleur daarvan
meestal meer in
overeenstemming is
met die van den
muur. Cementspecie
is vaak te donker,
zoodat dan later
donkere vlekken
doorschijnen. Groote gaten stopt men
niet in een keer
doch in meerdere
lagen.
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muur zorgvuldig is gerepareerd en geprepareerd en de oppervlakte geheel glad is
gemaakt, kan men beginnen met het opbrengen van de verf. Bij reeds vroeger
gewitte muren, waarop men dus zoo kan
beginnen, doet men vaak goed, teneinde
strepen door het snelle opzuigen ontstaan
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inderdaad den wand met verf, doch bij
een nader onderzoek zal men bemerken,
dat de verf overal strepen van den borstel
vertoont, hetgeen dus wel eenigszins te
voorkomen is door het reeds vorengenoemde invochten met de spons, nog
beter is het echter de verf te stippelen
of te „sproeien". Hierdoor
verkrijgt men een fluweelachtig gelijkmatig, mat oppervlak.

Het verven met den
borstel.
Daar zich ongetwijfeld
meerdere malen het geval zal
voordoen, dat de amateur
om bepaalde redenen de voorkeur geeft aan het verven
met den borstel, zullen wij
eerst deze methode bespreken.
Men moet nooit probeeren
een wand met lijmverf te
bedekken door middel van
een te smallen borstel. Deze
moet ongeveer 15 c.M. breed
zijn. Heeft men hem nieuw
gekocht, dan moet men hem
eerst een nacht in het water
zetten. Klaar gekochte lijmverf is gewoonlijk te sterk
geconcentreerd en dus een
snort extract en moet met
water of een speciale in de gebruiksaanwijzing genoemde
Fig. 12. Volg dit voorbeeld niet na.
vloeistof vermengd worden.
Als men een muur met lijmverf beschildert moet men verticale streken maken.
Dwarse streken laten leelijke aansluitingen achter, zooals op deze photo te
De hoeveelheid water of
zi en is.
vloeistof, die gebruikt moet
te vermijden, den geheelen muur eerst weer worden, staat over het algemeen duidelijk
in te vochten met gewoon water, hetwelk op de bus of het pak vermeld. Deze
zoo noodig met een spons kan gebeuren. hoeveelheid varieert slechts weinig bij de
verschillende fabrikaten. Het is niet goed
Het verven.
de lijmverf te dik op den muur te
Gewoonlijk maakt men Been voldoende smeren teneinde te trachten de verf goed
gebruik van de mogelijkheden die lijm- te doen dekken. Als men de lijmverf te
verf biedt, omdat men niet weet Welke de dik neemt, gaat de verf trekkers, d.w.z.
beste methoden zijn om haar aan te zij schilfert of en de muur vertoont dan
wenden. Meestal verft men den muur plekken waar de verf bobbelt, hetgeen
eenvoudig met een witkwast ongeveer op zeer zeker niet de bedoeling is. Wanneer
dezelfde wijze waarop men een plafond men lijmverf mengt, mag men dit niet
zou Witten. Op die wijze bedekt men te haastig doen en dit gedeelte van het
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Fig. 13. Maak het houtwerk meteen schoon als het met verf bemorst is.
Houd een sponsje bij de hand terwijl gij met lijmverf schildert. Eventueele spatters kunnen dan meteen van het houtwerk geveegd worden voordat de hjmverf droog is.
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Fig. 15. Het verven met den stippelborstel.
Op-ideze photo ziet men den specialen borstel dien men gebruikt om den muur mooi vlak af te werken. Met den borstel
klopt men tegen den pas geschilderden muur ten einde de strepen van de kwast weg te werken.

werk verwaarloozen teneinde vlugger te
kunnen gaan verven. De tijd besteed aan
het zorgvuldig mengen van de verf, is
goed besteed en zal het resultaat van uw
arbeid slechts verhoogen. Begin in een
hoek van de kamer bovenaan. Maak eerst
een smalle horizontale streep van ongeveer
5o c.M. lengte en werk van hieruit naar
beneden tot aan het plint met Lange verticale streken. Gebruik een trap of een stoel
voor het bovenste stuk van den muur.
Doop den borstel flink in de verf en laat
haar Tangs den muur afvloeien, doch zorg
ervoor dat alleen de punt van den borstel
met het te verven vlak in aanraking komt.

Het verven in smalle banen heeft tot
resultaat, dat de kant van elke baan nat
genoeg blijft, om zonder spoor na te laten,
bij de volgende baan aan te sluiten. Als
men in te breede banen tracht te verven,
dan is de bovenkant reeds droog of tenminste betrekkelijk droog voor men de
halve baan af heeft met het gevolg, dat
men de volgende baan onmogelijk in de
vorige kan doen overgaan, zonder dat
hiervan iets te zien komt. Verf successievelijk het geheele vlak en zorg ervoor dat
elke baan goed overgaat in de andere.
Onderbreek uw arbeid niet, voordat ge
het geheele vertrek gereed hebt. Men
I—4
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oppervlakte te verkrijgen, het blijft toch
altijd moeilijk vlekken en strepen te vermijden. Ongetwijfeld is het stippelen de
eenvoudigste en meest voor de hand
liggende methode om
dit euvel te ontzeilen.
Hiertoe bewerkt men
met een specialen stippelborstel het oppervlak, nadat men de
lijmverf met een gewone lijmverfkwast
reeds over den geheelen muur zooveel
mogelijk regelmatig
verspreid heeft. De
verf moet dan echter
nog nat zijn. Stippel borstels zijn vierkant
of rechthoekig van
worm, dichtbezet met
haren van gelijke
lengte. Zij hebben,
wat de verdeeling der
haren betreft, iets weg
van een gewonen
haarborstel. Zij zijn
verkrijgbaar met
handvatten terzijde
of op den rug.
Deze borstels zijn
betrekkelijk duur,
daar zij met zorg gemaakt moeten worden en de haren van
goede kwaliteit moeten zijn. Doch de met
deze werktuigen verkregen resultaten zijn
de aanschaffingskosten wel waard. Ook
kunnen zij bij een volFig. 16. Het hanteeren van den stippelborstel.
gende
voorkomende
Indien men een wand met een stippelborstel of wil werken kan men heel goed eenige
assistentie gebruiken. De een schildert dan terwijl de ander den borstel hanteert.
gelegenheid opnieuw
gebruikt worden, mits
onder het verven zoo nu en dan even te men ze goed behandelt, behoorlijk schoonmaakt en goed opbergt na het gebruik. De
roeren.
lijmverf wordt dus op de gewone wijze met
Toepen en stippelen.
een lijmverfborstel op den muur gebracht
Met hoeveel zorg men ook tracht door met dit verschil, dat men de verf niet zó6
middel van een borstel een regelmatige zorgvuldig behoeft uit te strijken, daar
dient er op te letten, dat de waste bestanddeelen van de lijmverf zwaar zijn en gemakkelijk naar den bodem van den emmer
zinken; het verdient dus aanbeveling ook
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immers het „stippelen" dit zal corrigeeren.
Onmiddellijk nadat de verf op den muur
is gestreken, en terwij1 zij nog goed nat is,
klopt men met den stippelborstel Licht op
het geverfde op,-pervlak. De borstel laat een
groot aantal
kleine plekj es
van de verschillende Karen achter, waardoor de
,
strepen van den
borstel geheel
verdwijnen en
het oppervlak
egaal mat wordt .
Voert men dezelfde bewerking uit met een
z.g.n. toepborstel dan spreekt
men van toepen
hetgeeh een wat
regelmatiger bewerking is als
het stippelen.
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biedt. Gedurende de laatste jaren hebben
verschillende verffabrikanten complete
handsproeiers in den handel gebracht, die
geschikt zijn voor huishoudelijk gebruik
en die den prijs
_
van / 35.— niet
te boven gaan.
Men kan ze gebruiken zoowel
voorgewonewitkalk als voor celluloseverf door
den sproeier
te vernauwen
of te verwijden.
Zooals de schrijver ondervonden heeft, kan
men met een
handsproeier
een heel aardig
effect bereiken,
indien men de
verf iets dunner
neemt dan voor
het opbrengen
met een borstel
noodig is.

Het opbrenDe voordeegen van de
len van het
verfdoormid- l'
sproeien.
del van een
sproeier.
Het voornaamste voorHet opbrendeel van muren
gen door middel
besproeid met
van een sproeier
lijmverf (beheeft verschilhalve dat de be
lende voordeewerking veel
len: het bespaart
vlugger gaat) is
tijd en het opde weldadige
pervlak wordt
Fig. 17. Het gebruik van den sproeier.
bijzonder mooi. Er zijn verschillende sproeiers verkrijgbaar die het, voordeel hebben rust, die van
Tengevolge dat ze de verf zeer gelijkmatig op den muur spuiten. Zij bestaan uit een deze zeldzaam
pomp met luchtreservoir, de luchtdruk wordt geregeld door een hefhiervan past boompje op het verfreservoir, dat met den duim neergedrukt wordt. egale vlakken
uitstraalt. Hier
men deze methode tegenwoordig op groote Schaal toe, komt bovendien nog bij dat men een veel
vooral ook omdat op deze wijze in betrek- geringere quantiteit lijmverf noodig heeft,
kelijk korten tijd groote oppervlakken doordat de laag niet zoo dik behoeft to
behandeld kunnen worden. De leek is zich worden genomen als bij het opbrengen met
er gewoonlijk niet van bewust, hoeveel een borstel of bij het stippelen. Sproeiers
voordeelen deze methode ook den amateur bestaan uit vijf onderdeelen: I° een reservoir
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voor samengeperste lucht; 2°. een luchtpomp (deze beiden worden gewoonlijk in
een geheel geconstrueerd); 3°. een sproeier,
4°. een verfreservoir en tenslotte een
buigzame rubberslang om den sproeier te
verbinden met de luchtpomp. Een uitvoerige gebruiksaanwijzing wordt door den
fabrikant bij ieder instrument verstrekt.
De hierin gegeven toelichting is zoo duidelijk, dat het gebruik van het werktuig
verder geen moeilijkheden zal opleveren.
Het eenige waar men voor te zorgen heeft
is een constante en voldoende luchtdruk.
Men dient er echter tevens voor te zorgen
dat de sproeier snel genoeg langs den wand
bewogen wordt om een gelijkmatig oppervlak te geven. Als men den sproeier nl.
slechts een paar oogenblikken op hetzelfde
punt gericht houdt, wordt de plaats in de
omgeving van dat punt van teveel verf
voorzien, waardoor deze gaat loopen. In
tegenstelling met een borstel moet men
den sproeier in horizontale richting bewegen en hem bijna een meter van den
muur verwijderd houden. Men kan den
sproeier alleen bedienen; men pompt dan
met de eene en sproeit met de andere
hand, maar het is gemakkelijker de hulp
van een of anderen krachtigen vriend in
te roepen teneinde de pomp te bedienen,
zoodat men zelf al zijn aandacht kan
concentreeren op het sproeien.
Met een sproeier is het uit den aard der
zaak onmogelijk een scherpe afscheiding
te maken. Terwijl dit in sommige gevallen
een voordeel kan zijn, doordat men het
oppervlak van twee wanden gemakkelijk
in elkaar kan laten vloeien zonder dat
men iets van een afscheiding bemerkt,
veroorzaakt het bij een raam, deur of
plint moeilijkheden. Men moet de vlakken,
die uitgespaard worden, bedekken. Men
kan dit doen met bruin papier, kranten,
enz., die men met water even vastplakt.
Het papier blijft zitten zoo Lang het nat is;
gewoonlijk is deze tijd ruim voldoende om
den aangrenzenden muur te bespuiten. Met

een sproeier is men tevens in staat den
wand met twee kleuren in plaats van met
een te bedekken. Met een kwast of stippelborstel is dit zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk. Men neemt een lichte kleur voor
het bovenste deel en laat deze tot op ongeveer de helft van den wand vervagen;
daarna vult men den sproeier met een
donkerder kleur of met een geheel andere,
begint van beneden of te sproeien en laat
de kleur ook weer tegen het midden vervagen, zoodat men een gelijkmatigen
overgang verkrijgt met het bovenste deel.
Op deze wijze kan men verrassende combinaties maken en effecters bereiken die
men zelfs met de duurste behangelpapieren niet zou kunnen verkrijgen. Wij
zullen op het onderwerp: „Kleurencombinaties" nog nader terugkomen.
Op zeer handige wijze kan men hetzelfde resultaat bereiken door met de
hand dit te doen. Men houdt den linkerarm
voor den muur op + 25 c.M. afstand, in
de rechterhand heeft men nu de in de
verf gedoopte kwast een z.g.n. spritskwast,
en slaat deze in de richting van den muur;
men laat echter deze hand met de kwast
op den linkerarm stuiten voordat deze den
muur bereikt heeft. Door deze plotselinge
stuiting laten de verfdeeltj es van de kwast
los en komen op den muur terecht: men
kan dit zoolang volhouden tot men een
mooie egale verdeeling heeft, terwijl het
achtereenvolgens in meerdere kleuren kan
worden gedaan al naar den smaak van
den betrokkene. Het is echter wel een
zeer vermoeiend werkje, voor ondersteuning der linkerhand gebruikt men dan
ook wel een kort reitje wat men in de eene
hand vasthoudt, en aan het eind op den
muur laat steunen, er daarbij voor zorgende
geen beschadigingen te maken. Men noemt
deze bewerking wel spritsen of spatters.
Verder kan men ook nog de lijmverf op
den muur aanbrengen en deze nu bewerken
met opgerolde doeken, hetgeen eveneens
een eigenaardig aspect geeft.

Reparaties aan deursloten
Men vindt wel is waar deursloten van
zeer verschillende maten en soorten, doch
de gebreken zijn gewoonlijk van denzelfden
aard. Een gebroken veer komt het meest
voor en dit euvel demonstreert zich gewoonlijk doordat de schieter niet geheel te
voorschijn komt als men de kruk loslaat
of doordat de krukken den schieter niet
geheel terughalen als men ze omdraait.
Onmiddellijk nadat men vermoedt dat
aan het slot iets hapert moet het uit de
deur genomen worden, daar men anders
kans loopt dat de deur dichtblijft als
men haar eenmaal gesloten heeft met het
gevolg dat men haar open moet breken.

De dagschoot staat in verbinding met
een tuimelaar, die een vierkant gat vertoont waarin de vierkante as van de kruk
past. Als de kruk omgedraaid wordt,
trekken twee korte armen de dagschoot
in het slot en een sterke V-vormige veer
stoot de dagschoot weer naar buiten, zoodra men de kruk loslaat. Als de veer ge-

Hoe men een slot verwijdert.
Men neemt een slot uit een deur
door eerst een van de krukken te verwijderen. Men draait de schroef, die
naast den knop van een der krukken
zit, los. (Het kan ook een gewone ijzeren
pen zijn, die men er met de hand of nijptang uit kan lichten.) Nu trekt men aan
de andere kruk, waaraan een vierkante
stift of wel as zit, die nu gemakkelijk
meegeeft. Het slot kan nu gewoonlijk na
het losdraaien van de twee houtschroeven
op den zijkant uit het gat gelicht worden,
dochzoowel bij sloten, die aan den buitenkant van de deur bevestigd zijn als bij
insteeksloten moet men dikwijls eerst de
schroeven (en eventueel een koperen plaat
die zich eveneens aan den voorkant bevindt) verwijderen. Zie Fig. 1. Men kan
het slot zelf openen door het op een kant
te leggen en twee of Brie schroeven los te
draaien die de dekplaat vasthouden.

Fig. 1. Het uithalen van een slot.

broken is vervangt men dezen door een
nieuwe van dezelfde grootte.

De nachtschoot.
De eigenlijke sluiting bestaat uit een tong
of schoot, die door den sleutel voor- en
achterwaarts geduwd wordt. Aan den kant
van de nachtschoot die naar het midden
gekeerd is, bevindt zich een ijzeren pen,
die in de vaste plaat van het slot bevestigd
is en waarom een pal draait. Aan de nachtschoot bevinden zich twee inkepingen aan

De dagschoot.
De meeste sloten bestaan uit twee wel
te onderscheiden deelen: de dagschoot, die
bewogen wordt door de krukken en de
eigenlijke sluiting of wel de nachtschoot,
die door den sleutel in beweging wordt
gebracht.
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Het slot van de
voordeur.

De constructie
van een voordeurslot gelijkt
op het type dat
wij reeds beschreyen doch het vertoont een fundamenteel verschil:
het heeft geen
uitsteeksels,
doch drie of vier
pallen in plaats
van een, die wij
Fig. 2. Het op an plaats brengen van de pal.
klavieren noeLet op de V-vormige veer naast den schroevendraaier. De tong of schoot rechts is van een
men. In het
ander slot; men niet de tuimelaar die den tong heen en terug draait in het midden uitsteken.
den van ieder
den bovenkant, waarvan een door de pal klaviertje bevindt zich een onregelmageheel omsloten als de tong uitgedraaid tige gleuf; als nu de tong bewogen wordt
of ingetrokken is, zoodat deze tong op glijdt het uitsteeksel wat deel uitmaakt
zijn plaats blijft. (Fig. 2). Deze pal is aan van den sleutel door de gleuf in de klavier.
een einde dus draaibaar om een ijzeren pen Dit uitsteeksel kan echter niet ongehinderd
en het vrije eind wordt opgelicht bij het door de gleuf glijden tenzij de klavieren
omdraaien van den sleutel. Een V-vormige voldoende opgetild zijn om een vrijen
veer houdt deze pal op zijn plaats; als deze doorgang te verleenen; men zal opmerken
gebroken is moet ze vernieuwd worden. dat bij sloten van dit type de sleutel een
Naar binnen toe, in de baan die de sleutel aantal uitsteeksels vertoont, die de verbeschrijft als hij omgedraaid wordt be- schillende klavieren tot de vereischte hoogvinden zich eenige uitsteeksels. In den te oplichten zoodat de tong of nachtschoot
baard van den sleutel zijn inhammen ge- kan verschuiven. Als men het slot weer
maakt, zoodat hij deze uitsteeksels niet in elkaar zet dient men er om te denken
raakt en er omheen gaat. Een sleutel, die dat de klavieren in de juiste volgorde
niet op het slot
past kan daarom
niet verder. Soms
is een van deze
uitsteeksels verbogen, zoodat eveneens de bij het slot
behoorende sleutel
in zijn loop gestuit
wordt. Men moet
het uitsteeksel dan
weer in zijn ouden
toestand terugbui gen of geheel verwijderen. Men
noemt dergelijke
sloten halfproefsloten.
Fig. 3. Het schoonmaken van den cylinder van een Yale slot in petroleum.
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ingezet worden, ten slotte oliet men de
bewegende deelen.

Hoe men sloten van het Yale en
Lips type herstelt.
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er zeker van zijn dat de sluitplaat niet
recht tegenover de schooten is geplaatst.
Verwijder deze ijzeren plaat waarin de
gaten voor de tongen of schooten zijn gemaakt en verplaats deze of maak aan den
kant waar de tong knelt het gat in de
sluitplaat wat grooter. Bestaat dat gedeelte waarin de tongen passen niet enkel
uit een vlak stuk ijzer met gaten waarachter men het hout heeft weggesneden om
de tongen te doen passen maar uit een

Sloten van het Yale- en Lipstype zijn
anders geconstrueerd dan die Welke reeds
beschreven zijn en worden dus ook anders
behandeld. Verwijder dat deel van het
slot dat aan den binnenkant van de deur
bevestigd is. Men stuit dan op een ronde
metalen plaat waarin zich
de koppen der lange metalen
schroeven bevinden die door
de deur heen in den achterkant van het aan den voorkant van de deur bevestigde
gedeelte van het slot geschroefd zijn. Draai deze.
schroeven los en verwijder
het voorste gedeelte van het
slot. Steek nu den sleutel in
den voorsten cylinder en kijk
of de middencylinder draait.
Als de sleutel niet gemakkelijk ingestoken wordt of
de cylinder draait moeilijk,
4. Men ziet hier duidelijk de schroef waarmede de linker helft op de
dan hapert er iets aan een Fig.vierkante
spil van de andere helft der geheele kruk bevestigd wordt.
van de vijf veeren, die zich
in den cylinder bevinden. Dit komt snort doos, dan kan men deze doos
vaak voor als men bij het poetsen van het „richten" door stukjes karton te leggen
metaal een te groote hoeveelheid pommade tusschen doos en het hout of sours ook
heeft gebruikt. Tracht onder geen enkele in de doos zelf totdat de tongen er geomstandigheid de cylinder open te maken makkelijk in en uit glijden.
doch dompel hem in petroleum (Fig. 3) en
giet daarna een paar druppels dunne Hoe men een wegslippend grendeltje
herstelt.
machine-olie door het sleutelgat. Als men
het voorste gedeelte van het slot weer op
Sours vertoont het grendeltje dat een
zijn plaats brengt moet men den sleutel tong buiten werking stelt neiging om deze
in het slot steken en er voor zorgen dat te grijpen zonder dat men dit wenscht.
de sleutel een verticalen stand inneemt Gewoonlijk heeft de kleine bladveer aan
voor men de lange schroeven die door de den achterkant van het grendeltje dan te
deur steken weer vastdraait.
weinig spanning. Men kan de spanning
verhoogen door met een schroevendraaier
Als de deur alleen goed gesloten kan de veer iets om te buigen. Dit grendeltje
worden door er tegen te duwen. mag niet geolied worden.
Als de deur slechts goed in het slot
springt nadat men er flink tegen geduwd Een losse deurknop.
heeft en een paar droppels machineolie
Een deurknop, die niet meet pakt
op de dag en nachtschoot geen behoorlijk omdat het gat waarin de ijzeren stift past
resultaat hebben opgeleverd, dan kan men te groot is geworden kan vastgemaakt
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worden door middel van een spanring, die
men bij een ijzerhandelaar koopt. Zulk
een ring sluit zich om de stift van de deurknop, de pen die er aan bevestigd is steekt
men weer in het gat dat voor de stift
bestemd is. Is het heel weinig zoodat de
knop iets heen en weer beweegt (rammelt)
dan kan men dit vaak verhelpen door op
de stift dunne plaatj es ijzer of blik te
leggen en deze dan weer in het gat van de
andere krukhelft te steken. Lig bier in
geen geval houten stukj es tusschen, daar
deze door het vele omdraaien toch spoedig
stuk gedrukt worden.

Hoe men een gebroken sleutel uit
een slot verwijdert.
Als een sleutel in het slot gebroken is en
men kan dit niet openen dan gelukt het
somtijds het stuk te verwijderen met een
dun tangetje. Indien men ook dan niet
slaagt kan men het met een dik stuk
ijzerdraad probeeren dat men recht omgebogen heeft. Men tracht den gebroken
baard van den sleutel voor het sleutelgat
te krijgen en stoot hem dan naar den anderen kant van het gat of tracht hem er
uit te halen. Dit hangt er echter weer van
of welk snort slot men heeft.
Een gebroken sleutel kan vaak gerepareerd worden door aan de schacht een
Platte sponning te vijlen en den baard,
die afgebroken is er aan vast te soldeeren,
zoodat men als het ware een halve overlapverbinding maakt. Ook kan men deze
autogenisch laten lasschen, doch het
goedkoopst is een nieuwe sleutel te laten
maken. Ook kan men deze zelf pas maken,
daar er in elken ijzerwinkel sleutels te koop
zijn waarvan de baard pas gemaakt kan
worden, men heeft dan echter een ijzerzaag, kleine vijltj es en liefst een klein
ijzeren bankschroefje noodig. Een dergelijk
werkje kunt ge echter beter aan den vakman overlaten aan Wien ge het slot geeft,
hij zorgt dan wel voor de rest.

Eenige nuttige wenken.
Is een deur op slot, de sleutel stuk of
verdwenen, dan kan men eerst nog probeeren de deur te verwijderen door de
pennen uit de scharnieren of fitsen te slaan
en zoodoende de deur aan de hangzijde
het eerst uit de sponning te halen. Niet
altijd echter zal dit gelukken, vooral niet
wanneer de deur nog al precies past of zoo
deze afgehangen is aan z.gn. paumelles of
aan scharnieren met waste pennen.
Mocht een deur in de breedte zwellen
en dus niet meer in de sponning kunnen,
iets wat zich vooral in het vochtige jaargetijde bij nieuwe huizen openbaart, Schaaf
dan niet direct van de voorzijde of om
deze weer sluitend te maken, men krijgt
dan last met de voorplaat van het slot en
bovendien komt de deur toch weer in zijn
vorigen stand terug en zou later de deur
datgene wat men afgeschaafd heeft te
smal zijn, terwij1 bovendien de verf beschadigd wordt. Zoo eenigszins mogelijk
stelle men zich dus tevreden met een deur
die niet geheel dicht kan; het komt van
zelf weer in orde en men zal dan later
dankbaar zijn er niets aan gedaan te
hebben.
Een veel voorkomend verschijnsel is
het piepen der scharnieren, dit kan men
verhelpen door met een spuitje een weinig
machineolie op de knoopen der scharnieren
te druppelen en daarna de deur eenige
malen open en dicht te doen. Gebruik geen
petroleum, dit verhelpt het euvel slechts
tijdelijk en deze loopt toch spoedig weer
droog.
Sleept een deur aan de onderzijde of
schiet de dag- en nachtschoot niet meer
in de daarvoor bestemde plaat, dan kan
het ook zijn dat de scharnieren uitgesleten
zijn, wat wel eens tijdelijk verholpen kan
worden door het onder- of tusschenliggen
van ijzeren of koperen ringetjes. Men
schaaft dus niet te spoedig van de onderzijde of of stelt de sluitplaat wat lager,
doch overtuigt zich eerst of het niet met
genoemde ringetjes te verhelpen is. Gaat
dit niet dan doet men goed nieuwe fitsen
of scharnieren aan te brengen.

Gereedschap
Het gereedschap dat men voor huishoudelijke reparaties en voor het vervaardigen van eenvoudige meubelen of
onderdeelen daarvan bezigt, moet van
uitstekende kwaliteit zijn. Slecht gereedschap is weldra onklaar en de amateur
heeft nOch de hulpmiddelen nOch de ondervinding om ze te herstellen, terwijl goed
gereedschap Langer in goede conditie
blijft en gemakkelijker te onderhouden is.

De hamer — Gebruik en onderhoud.
Dit stuk gereedschap wordt voortdurend
gebruikt en behoeft niet nader beschreven
te worden. Het bestaat uit een ijzeren gedeelte of kop waarin een houten steel. Het
vlak dat met de spijkers in aanraking
komt moet goed schoon gehouden worden
door het op te wrijven met schuurpapier,
of door het even over een Steen heen en
weer te schuiven, de kop moet stevig
bevestigd zijn aan den steel.

schieten en een leelijk gat te maken. De
drevel doet zijn werk beter als men het eind
geheel vlak vijlt of als de kanten een weinig
afgesleten zijn. Hij schiet dan echter gemakkelijk er uit. Fen goede drevel behoort
een uitgehold eindvlakje te hebben.

Een nuttige wenk voor het inslaan
van spijkers en draadnagels.
Het is sours raadzaam het blad van een
ijzeren winkelhaak te gebruiken om beschadiging van de oppervlakte van het hout te
vermijden als men profiellijstj es vast
spijkert zooals Fig. 8 ons toont. De hamer
kan zoo Lang Tangs het blad van den haak
glij den totdat de spijker diep genoeg zit om
met behulp van den drevel verder geslagen
te worden. Men kan deze methode eveneens
toepassen bij het aanbrengen van glaslatj es
in deuren of ramen. De illustratie toont ons
een Amerikaansche of klauwhamer.

Uithalen van spijkers of draadnagels.
Het inslaan van spijkers of draadnagels.

De klauwhamer is een nuttig werktuig
voor huisarbeid, daar men hem als hefboom kan gebruiken en als zoodanig ook
voor het verwijderen van spijkers of draadnagels kan aanwenden. Fig. 9 toont ons

Men slaat een spijker of draadnagel niet
direct gelijk met het vlak, waarin men deze
slaat, als het hout geverfd, gebeitst of
gepolitoerd moet worden, maar men laat deze
er eerst nog een stukje
uitsteken om hem daarna
met een drevel beneden
het oppervlak te slaan ;
het ontstane gat wordt
dan gestopt. In Fig. 1 ziet
men hoe een drevel gebruikt wordt. Met een
vingertop drukt men
tegen het eene eind van
den drevel, vlak bij den
draadnagel die in het hout
geslagen moet worden.
Deze winger houdt den
drevel op zijn plaats en
belet het werktuig uit te
Fig. 1. Hoe men een spllker of draadnagel onder het vlak van de plank drllft.
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Fig. 2. Gebruikt men een bill zoo?
Menige hand is gewond door het onachtzaam gebruik van
huishoudelijk gereedschap.

Fig. 4. Hoe men een glassnllder moet houden.

Fig. 6. Het gebruik van de metaalzaag.
De rechterhand leidt het gereedschap en de linkerhand
ondersteunt het.

Fig. 3. Of zoo?
Door het hout zoo te houden loopt men geen gevaar zich
in de vingers te hakken.

Fig. 5. Niet zoo.

Fig. 7. Hoe men een vii vasthoudt.
Om goed te kunnen vijien heeft men eenige ondervinding
noodig. Hondt de vijl vast als op de photo. Viji horizontaal.
Vermijdt slingerende beweging van de handen.
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hoe men het oppervlak van het hout
kan beschermen als
men een spijker verwijdert. Het stukje
hout dient als steunpunt en hoe dichter
de kop van den spijker bij het steunpunt
ligt hoe gemakkelijker men den spijker
er uit haalt. Men
neemt het stukje
hout eerst zoo dun
mogelijk en verwisselt het eventueel
later voor een dikker
stuk. Dezelfde opmerkingen gelden
voor het gebruik
van een nijptang.

De juiste en verkeerde wijze om
een bijl te gebruiken.
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glassnijder bezit en
deze gebruikt, op
voorwaarde dat men
dit op de j uiste wijze
doet. F ig. 4 toont
ons de juiste wijze
om dit instrument
te gebruiken. Men
lette er op hoe de
vlakke kant gebruikt wordt voor
geleiding en hoe de
glassnijder tusschen
de wijsvinger en
middelvinger wordt
vastgehouden. Fig.
5 toont ons de verkeerde manier van
vasthouden.

Hoe men metaal
zaagt.

De goede methode
om een metaalzaag
te hanteeren is geHet blad van een winkelhaak of een dun stuk metaal bewijst
demonstreerd
goede diensten.
De bijl, een der
Fig. 6. De zaag moet
meest gebruikte huishoudelijke werktuigen, haar weg vinden door het metaal door
wordt vaak verkeerd gebruikt en levert haar eigen zwaarte. Elke poging om het
dan gevaar op voor den gebruiker, bekijk werk te verhaasten door een neerwaartde Figuren 2 en 3. In Fig. 2 wordt de schen druk op de zaag zal slechts een
verkeerde wijze gedemonstreerd, terwijl gebroken zaagblad ten gevolge hebben.
Fig. 3 ons toont hoe wij het wel moeten Gelukkig kan men het blad gemakkelijk
doen. De linkerhand mag nooit op het en goedkoop vernieuwen. Het is op den
vlak geplaatst worden waarin men hakt. duur voordeeliger alleen de beste snort
metaalzaagbladen te gebruiken
Fig. 8. Het beschermen van het paneeloppervlak als men
een Illstje vastspllkert.

Het gebruik van
een glassnijder.
Hoewel de glassnijder geen instrument is dat men
dagelijks gebruikt is
geen gereedschapskist compleet, waarin dit werktuig ontbreekt. Het inzetten
van ruiten en omlij sten van platen e.d.
is heel wat gemakkelij ker en goedkooper als men zelf een

Gebruik van de
metaalvijl.

Fig. 9. Gebruik een stukje hout als steunpunt MI het uittrekken
van een draadnagel of spjjker.

Het zal vaak voorkomen dat men als
amateur een stuk
metaal moet afvijlen ; de volgende
wenken waarborgen, indien men ze
goed in acht neemt,
een behoorlijk resultaat.
a. Houdt de viji
goed schoon door
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deze zoo nu en dan met een vijlborstel
schoon te maken. Ook kan men vijlen uitkoken in water waarin soda of potasch met
een weinig zeep is toegevoegd. Laat de vijlen
hierin 15 a 20 minuten en spoel ze daarna
of met warm water, waarna een goed uitborstelen met een vijlborstel moet volgen.
b. Neem de vijl in uw handen zooals
afgebeeld in
verzonken gedeelte
va den schroefkop
Fig. 7. Houdt
de vijl horizonvoor den
hals of
taal
op het
schacht
werk, zoodat ze
voor den
niet heen en
schroefdraad
weer schommelt en een gea
Fig. 10. Voorbereidingen als men bogen in plaats
een schroef wil lndraaien.
van een recht
oppervlak maakt. Zorg er voor dat men
alleen kracht aanwendt bij de voorwaartsche beweging van de vijl.
c. Indien eenigszins mogelijk gebruik
dan aparte vijlen voor ijzer en zachtere
metalen. Een vijl die voor koper gebruikt
is, is niet zoo
geschikt meer
voor het bewerken van ijzer.

De schroevendraaier.
Het is van
groot belang,
dat het eind
van den schroevendraaier in
goeden staat
Fig. 11. Het gebruik van een els verkeert. Zoo
aan het eind van een stuk hout.
nu en dan moet
dit einde bijgevijld worden, daar het antlers
den kop van de schroef niet meer pakt.
Als de schroevendraaier uit de gleuf van de
schroef schiet kan hij de gleuf beschadigen, waardoor de schroef niet zoo gemakkelijk meer uit- of ingedraaid kan worden.

Voorbereidingen.
Wil men het eene stuk hout aan het
andere verbinden door middel van schroeven, dan verdient het aanbeveling de
stukken vOOr te boren zooals ons getoond

wordt in Fig. io. De illustratie toont een
stuk A, dat bevestigd moet worden aan
een stuk B. In stuk A wordt een gat
geboord waarin het boveneinde van de
schroef past en men verbreedt dit gat van
boven om er den kop van de schroef in te
doen passen. In stuk B wordt dan een
kleiner gaatje geboord, sours wel met een
els of priem doch ook wel met een kleine
fretboor, opdat de schroefdraad goed zal
pakken. Deze maatregelen moeten vooral
genomen worden als men hard hout gebruikt en in het bijzonder als men koperen
schroeven aanwendt, daar deze gemakkelijk
breken als men ze met groote kracht aandraait. In het laatste geval moet het gat in
stuk B ook grooter zijn als voren genoemd.

Het verwijderen van schroeven.
Als men een schroef wil uitdraaien en
de gleuf aan den kop is gevuld met verf
dan moet men deze eerst met een els of
priem schoon maken. Als de gleuf schoon
is en men heeft den schroevendraaier in
den goeden stand gebracht dan geeft men
een of twee korte tikken met den hamer
hierop. Voor den eersten slag moet men
een grooten druk op den schroevendraaier
uitoefenen daar het na elken keer dat de
schroevendraaier uitschiet moeilijker wordt
de schroef om te draaien door beschadiging
der sleufranden.
Als een schroef heel moeilijk los te
krijgen is druppelt men wat paraffine of
petroleum om den kop en laat deze vloeistof even tijd om zich te verspreiden. Sours
moet men dit meer dan eenmaal probeeren. In een bijna hopeloos geval neemt
men een gloeiend stuk ijzer en zet dit op
den kop van de schroef. De warmte wordt
overgebracht op de schroef, deze zet uit
en zit loser als ze goed is afgekoeld. Men
kan wat petroleum toevoegen maar dit
dient te gebeuren nadat men het heete
metaal met de schroef in aanraking heeft
gebracht. De reden hiervan is wel duidelijk.

Nuttige wenken omtrent elzen en
fretboren.
Men gebruikt deze werktuigen om niet
wijde gaten te boren. De els kan men met

GEREEDSCHAP
een hamer in het hout slaan echter zoodanig dat de scherpe kant dwars op de richting van den houtdraad komt, vooral wanneer men-een gat aan het eind van een stuk
hout boort, zooals in Fig. II, daar de els
anders als een wig werkt en het hout doet
splijten. Men moet het stuk gereedschap
heen en weer draaien, met een halven slag
als men het met de hand insteekt en met
een heelen slag als men het Bruit trekt.
Het blad houdt men scherp evenals van
een beitel, behalve dat de els aan twee
kanten geslepen is. Met een vijl kan men
dit instrument in goeden staat houden,
een oliesteen is echter ook voldoende. Het
blad wordt, in de goede kwaliteiten, door
een ijzeren band in het handvat gekneld.
Men heeft ook geheel ronde elzen, die dus
een scherpe punt hebben, deze worden
ook wel priem genoemd.
De fretboor wordt als 't ware in het hout
geschroefd. Men heeft een groot aantal
vormen en maten van fretboren maar gewoonlijk zijn een kleine en een vrij groote
maat wel voldoende voor het gewone werk.
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Fig. 12. Zagen in de riehting van den houtdraad.

Handvaten waarin verschillende instrumenten passen zijn zeer nuttig voor huishoudelijk gebruik. Fig. 20 geeft ons een
uitrusting, waarin aanwezig zijn: een ruimnaald of opruimer, twee schroevendraaiers,
drie elzen, klemhaak, priem, beitel, een
fret- of handboor. Andere uitrustingen hebben weer andere combinaties terwijl de
instrumenten op verschillende wijzen bevestigd worden.
Menig handwerkman houdt er niet van
dergelijke verwisselbare werktuigen te gebruiken, zij geven er de voorkeur aan apart
gereedschap voor elk soort werk te hebben.
De amateur, die niet terugschrikt voor
eenige directe uitgaven, zal ongetwijfeld
het voorbeeld van den vakman volgen.

Boren.

Fig. 13. Zagen dwars op de houtdraadrichting.

Voor breede en diepe gaten gebruikt men
een booromsiag met lose boorijzers. De
beste soort omslag is het pal- of ratelbooromslag. Dit kan men gebruiken om gaten
in hoeken te Boren daar het boorijzer toch
door kan draaien terwijl men den zwengel
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Fig. 14. Hoe men sehuurpapier op een plat vlak gebruikt.

Fig. 15. Sehuurpapier op een gebogen vlak.

Fig. 16. Het gebruik van sehnurpapler op een smallen kant.
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alleen maar een halve
slag of minder been
en weer beweegt en
niet geheel ronddraait. De bekken die
de boorijzers vasthouden moeten getand zijn en alle lagers
moeten kogellagers
zijn. Deze worden van
tijd tot tijd geolied.
Fig. 19 toont ons dit
type met de bekken
of boorijzerhouder
apart.

Een ratel is niet
noodzakelijk.

Fig. 17. Gebruik van een toffelzaag en een verstekblok.

Let op de positie van de zaag en het werkstuk in de verstekblok.
De gewone boor,
die niet van een ratelmechaniek is voorzien is ook heel goed te moeten hanteeren. Men zet het hout in de
gebruiken en heeft het voordeel dat er bankschroef en een rechte lat, b.v. een
weinig gecompliceerde deelen aan zijn, liniaal of reilat, wordt loodrecht op het te
zoodat die dus niet zoo gemakkelijk on- boren vlak geplaatst, hetgeen men het
klaar zullen worden. Als men echter veel best kan doen zooals in de Fig. afgebeeld
te boren heeft spaart men met de ratel- door genoemde liniaal tegen het zijvlak
boor op den duur tijd uit, terwij1 deze van het hout te houden. Men moet er
zooals eerder gezegd, gemakkelijk zijn om nu voor zorgen, dat het boorijzer evengaten in hoeken te boren.
wijdig blijft aan de liniaal en men dus
rechtstandig in het hout boort.

Boorijzers.

Er zijn een groot aantal soorten boorijzers, maar de meest geschikte voor het
gewone werk zijn de T-6-, 4 en -h- Engelsche
duim lepelboren en de -1--, 1 en i Engelsche
duim centerboren. Een spitsof verzinkboor is ook zeer
nuttig. Het verdient aanbeveling slechts die te nemen Welke
of alleen voor hout of alleen
voor metaal geschikt zijn.

Onderhoud van de boorijzers.
De centerboor moet zoo geslepen worden
dat de afstand A (Fig. 21) meer is dan
de helft van de breedte van het boorijzer.

Voor accuraat werk.
De beste snort voor zuiver
en accuraat werk zoowel als
voor diepe gaten is de spiraalboor, b.v. het bekende merk
„Irwin" maar dit type is nogal
duur en het boorijzer wordt
gauw beschadigd. Fig. 26 toont
ons hoe wij een spiraalboor

Fig. 18. Zffaanzicht van Fig. 17. Het zagen van een verstek.
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pal

f
bekken of
boorijzerhouders

ratel

Fig. 19. Fen ratelbooromslag.

Tweemaal de afstand A is de wijdte van het
boorgat. De schuinte bij b, ook wel vouw
genoemd, moet van onderen met een fijne
vijl bijgeslepen worden, de schuinte bij a
aan den binnenkant. Alle schuin bijgeslepen kanten moeten trouwens altijd aan de
binnenkanten afgeslepen worden. Verwerkt men nat of harsachtig hout dan
moeten de boorijzers ingevet worden,
omdat ze anders te stroef gaan en niet
alleen veel kracht vereischen doch ook
spoedig breken.

hoe wij den druk moeten verdeelen
in het begin en aan het eind om te
verhinderen dat wij het vlak rond schaven. De photographie (Fig. 22 en 24)
demonstreert de juiste wijze om een
voorlooper te hanteeren, terwiji Fig.
28, 29 en 30 ons leeren hoe de schaafbeitel geslepen moet worden. Als het
ijzer uit de schaaf gehaald is slijpt
men het schuine snijvlak of vouw op
een natten zandsteenen slijpsteen door
den steen te draaien of de beitel over
een vlak stuk zandsteen heen en weer te
schuiven. Vervolgens wordt het snijvlak
afgewet, daarbij strijkt men met den
schuinen kant er van stevig over den met
water bevochtigden oliesteen heen en weer.

Schaven.
Dit zijn misschien de belangrijkste
werktuigen en zij dienen dan ook met zorg
behandeld te worden.
De voorlooper.
Voor grof werk gebruikt men de voorlooper. De teekening (Fig. 27) toont ons

Fig. 20. Een handvat voor meerdere lizers.

Daarna legt men den rug van het ijzer
plat op dezen oliesteen en wrijft men
zachtjes heen en weer waardoor de braam
verwijderd wordt. De laatste handeling
noemt men afwetten.

1

Fig. 21. Een lepel-, center- en verzinkboor.

De oliesteen.
Zoete olie en beenderolie in gelijke
deelen neemt men voor het bevochtigen
van den steen, die voor stof en vuil beschermd moet worden als hij niet gebruikt
wordt. Dit past men echter alleen toe
indien men zeer scherp gereedschap
wenscht. Schaaf- en andere beitels worden
met toepassing van water afgewet.
De blokschaaf.
Deze nuttige schaaf houdt men anders
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Fig. 22. Het gebruik van de voorlooper.
De juiste methode om deze schaaf vast to houden. Fig. 27
toont hoe men den druk moet verdeelen.

Fig. 23. Het gebruik van een blokschaaf.
Begin aan den voorkant en werk, intusschen streken van
± 30 c.M. makend, achteruit. Hierdoor laat menigeen
sporen na.

Fig. 24. Het sehaven van een smallen kant.
Let op de houding van de wingers en ook op die van het
lichaam met den linkervoet naar voren.

Fig. 25. Het gebruik van den steekbeitel.
De beitel is het gevaarlijkst als hij stomp is. Houdt uw
handen achter het snij- of steekvlak.
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Fig. 26. Het gebruik van een riehtllln
(rellat of winkelhaak) als men een diep
gat boort met een spiraalboor.

vast dan de
voorlooper
(vergelijk fig.
2 met fig. z3).
Men gebruike dit stuk gereedschap uitsluitend voor
het afwerken
en niet voor
bijschaven.
Hiertoe is de
schaafbeitel
van een dekof keerbeitel
voorzien, terwijl de hoeken
van den beitel niet mogen uitsteken,
waartoe deze
iets weggeslepen zijn.

eens geOlied worden. Als de schaaf niet
gebruikt wordt stelt men den beitel
iets terug door met den Kamer tegen
het achtervlak te slaan, en de wig of peg
weer even vast te slaan.

Metalen schaven.
Er zijn heel wat soorten metalen schaven
die in plaats van houten gebruikt worden.

Het stellen van den schaafbeitel.
Als men den beitel weer in de schaaf
wil plaatsen nadat men deze geslepen
heeft moet men er voor zorgen dat deze
beitel dicht tegen de bek komt te zitten.
Als de afstand te groot is krijgt men geen
behoorlijk resultaat bij het schaven. Wij
zullen hier later nog op terug komen.

Hoe men een nieuwe schaaf moet
behandelen.
Om goede resultaten te verkrijgen is
het raadzaam de schaaf met rauwe lijnolie
in te wrijven of men stopt den bek dicht
met stopverf en laat de olie een paar
dagen in het gat staan. Het ondervlak of
de zool moet na gebruik zoo nu en dan

druk
aan
het
begin
i'

Fig. 27. Hoe men een voorlooper gebruikt.

Fig. 26a. Iitt gebruik van een passer bil het afteekenen
van groote rondo gaten.

Zij zijn duurder, maar alleen de met alen blokschaaf is van eenigbelang voor den amateur.
Een metalen blokschaaf is inderdaad beter
dan een houten dito, maar men moet er
voorzichtig mee omgaan,
vooral als deze van gietijzer gemaakt is. De goede
soorten zijn van smeedijzer
of van gietstaal vervaardigd
en breken niet zoo Licht.

Schaven voor speciale
doeleinden.
Er bestaan heel wat soor-
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ten profielschaven, maar zij worden in
het gewone werk weinig gebruikt, daar
het meestal goedkooper en gemakkelijker
is de lijsten klaargemaakt te koopen. Zij
zijn echter zeer gemakkelijk en eenige
profielschaven brengen hun aanschaffingskosten wel op. We zouden b.v. kunnen
noemen een groot en een klein hol en rond,
en vast holletje, een half schaafje en een
of meer andere profielschaven.

als men gutsen wil aanzetten. Dit is een
kleine oliesteen van to bij 5 bij ii. c.M.
De steen is aan beide kanten afgerond en
eenigszins kegelvormig. Het slijpen geschiedt op een gewone slijpsteen waaraan
een ronden kant. Voor het uitschieten houdt
men achter tegen de guts een stukje
hout hetwelk dus mee uitgeslepen wordt.

Beitels en gutsen.

Als een hecht los gaat zitten kan men
wat vochtig zout in het gat doen. Dit
tast het ijzer aan en het gaat vast zitten.
Een ander middel is een schaafkrul er
omheen te doen.

Deze gereedschappen zijn zeer gevaarlijk in het gebruik als ze stomp zijn daar
men de beweging er van in dat geval niet
goed kan controleeren. Men moet er dus
voor zorgen ze goed scherp te houden,
zoowel voor de veiligheid als voor het
resultaat van den arbeid. Men slijpt en
wet ze af op dezelfde wijze als bij de
schaafbeitels behandeld (zie Fig. 29 en 30).

Een gevaarlijke methode.
Als men een beitel hanteert moet men
beide handen achter het af te steken vlak
houden, zooals Fig. 25 demonstreert. Het
is buitengewoon gevaarlijk, hoewel het
nog steeds voorkomt, dat men het hout
voor den beitel vasthoudt. Men behoort
met de linkerhand de richting van den
beitel te controleeren en met de rechterhand of met den schouder oefent men
druk uit op het handvat. Gebruikelijke
maten zijn die van 1, -1--, -,I, 1 en if dms
breedte, de beste handvaten zijn van palmboomhout en rond van vorm. In Fig. 25 zien
wij een beitel met schuine kanten, die beter
steekt dan een kant- of hakbeitel, maar
voorzichtiger behandeld moet worden.

Gutsen.
Gutsen gelijken op beitels, dock zij zijn
hol en worden gebruikt voor het steken
van holten. Zij zijn sterker als ze aan den
buitenkant geslepen worden, — heeten
dan vermetgutsen en dienen voor het
steken van profielen of uitdiepingen —
voor gewoon werk worden ze echter
niet veel toegepast; aan den binnenkant
geslepen gutsen daarentegen worden meer
gebruikt. Men heeft een ronde steen noodig

Hoe men loszittende hechten behandelt.

Vijlen en raspen.
Beiden moeten bruikbaar zijn, vooral de
rasp, voor het vorm geven aan hout. Voor
uitspringende hoeken, afschuren tegen den
nerf of houtdraad in en in het algemeen
voor het maken van ronde hoeken gebruikt
de amateur bij voorkeur een rasp. Zij
vervangt het schraapstaal en de guts.
De gewone vijl vervangt het schuurpapier. De rasp is veel rower dan de vijl
het vlak van de eerste vertoont uitstekende
tanden en is vervaardigd om voor hout
gebruikt te worden terwijl het vlak van de
vijl uit groeven bestaat en meer voor metaal
geschikt is. Zoowel vijlen als raspen zijn in
allerlei vormen en maten verkrijgbaar.

Zagen.
Iedereen, die hout bewerkt, heeft minstens twee zagen noodig; de groote handzaag voor groot werk en de kap- of toffelzaag voor fijn werk.
De handwerksman gebruikt een schulpzaag om met den draad van het hout mee
te zagen (z.g.n. schulpen) en een kort- of
trekzaag om dwars op de draadrichting
het hout te bewerken of af te korten.
Er is zoo goed als Been verschil tusschen
deze twee zagen behalve de grootte en de
wijze waarop de tanden geplaatst zijn.
Daar de amateur in het algemeen slechts
weinig zwaar werk met de zaag verricht,
is een zaag voldoende voor beide doeleinden. Zij moet dan echter gevijld worden
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Fig. 28. Het uitslaan van den sehaafbeitel biy een voorlooper.

Fig. 21 Eerste handeling bij het afwetten van een sehaafbeitel.

Fig. 30. Tweede handeling bil het afwetten van een schaafbeitel. Het verwjjderen van de braam.

GEREEDSCHAP
als een trekzaag, maar dan met fijnere
tanden. De groote handzaag is van 20-24
Engelsche duim lang en heeft tanden van
--1-- 0,4 c.M., terwijl een kleinere handzaag
10 tot 14 Eng. duim lang is en tanden
heeft van + 0,25 c.M.

Koop en onderhoud.
Men moet er op letten alleen de beste
kwaliteit te nemen als men een zaag koopt.
Slechte zagen verliezen spoedig hun model
en gaan krom staan, maar goede zagen
die van eerste snort staal gemaakt zijn
houden hun model en springen weer recht
als ze gebogen worden.
Als een zaag eenmaal krom is kan men
er geen behoorlijk werk meer mee ver-

Fig. 31. Een sehrobzaag.
Voor het maken van gebogen werk.

richten, men moet haar dan naar den
verkooper terugzenden om haar weer
vlak te laten maken, hetgeen men met
houten hamers doet. Hierdoor komt de
zaag weer in zijn model, maar het is
raadzaam dit aan den vakman over te
laten. Het wordt echter wel zoo duur dat
men misschien even goed een nieuwe zaag
kan koopen. Zagen moeten scherp zijn,
anders doen ze hun werk niet goed,
bovendien gaan stompe of botte zagen
uit den aard der zaak gauwer krom staan.
Als men veel kracht moet zetten onder het
werk is dit een bewijs dat de zaag meestal
stomp is en gescherpt moet worden. Vijlen
noemt men dit. De amateur kan de punten
bijvijlen met een driehoekige zaagvijl,
maar meestal geeft hij er de voorkeur
aan dit werk aan den vakman over te laten.
De zaag kan het beste in een bankschroef
gezet worden, als men haar wil scherpen,
tusschen twee stukken hout van 5 c.M.
breed en 2 C.M. dik, zoo lang als de zaag
is en schuin bijgewerkt aan de bovenzijden.
Men plaatst deze strooken hout zoo dicht
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mogelijk bij de tanden om het trillen van
de zaag bij het vijlen te verhinderen.
Zagen moeten goed ingevet zijn vooral
als men nat hout bewerkt.

Zagen met den draad mee.
Fig. 12 toont ons hoe wij een handzaag
moeten gebruiken bij het zagen met den
draad mee.
33/4 x 21/2 C.M.
De hoek waaronder men
zaagt is bijna
recht om het
werk te bespoedigen.
-/Het verdient i
aanbeveling
bij het begin
Fig. 32. Een gewone bankhaak.
de zaag een
paar maal naar boven te trekken, men
noemt dit de zaag inzetten. Hierdoor
springt de zaag niet en loopt de duim, die
de zaag in de goede richting leidt, geen
gevaar. 'Men kan een wig gebruiken om
de zaagsnede open te houden, waardoor
het werk gemakkelijker gaat doordat de
zaag nu niet klemt.

Dwars op de nerf zagen.
Als men dwars op de nerf zaagt moet
de zaag een hoek van 45° met het hout
maken. Fig. 13
toont ons hoe
de plank op de
,-,
schragen, ook
wel op eenizaagbankj e, gelegd
wordt. De knie
ondersteunt
een kant en
drukt tegen de Fig. 33. Een andere bankhaak.
plank waar- Hiermee kan men het werkstuk
behandelen zonder de werkdoor deze tus- vrijer bank
te beschadigen.
schen knie en
linkerhand vastgekneld wordt. De linkerhand ondersteunt tevens de plank en leidt
de zaag. De zaag mag niet geforceerd
worden, het zagen wordt hierdoor moeilijker. Het andere eind van de plank op de
illustratie wordt eveneens op een schraag of
zaagbankje gelegd, zoodat dit niet uit kan
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schieten, waardoor het hout afbreken zou
als de plank bijna doorgezaagd is.

Kap- of toffelzaag.
Deze zagen hebben een dun blad dat
versterkt wordt door een stalen rug. Zij
worden voor fijn werk op een werkbank
gebruikt; men houdt ze bijna horizontaal
zooals gedemonstreerd wordt in Fig. 17
en i8.

De verstekzaag.
Hoewel met de kap- of toffelzaag evengoed verstekken gezaagd kunnen worden
bezigt men hiervoor ook wel een speciale
verstekzaag. Deze zaag is kleiner dan de
kapzaag en heeft een open handvat. Zij
is ook goed te gebruiken voor fijn werk en
is gemakkelijk te hanteeren. Men heeft
ook meer saamgestelde verstekzagen, deze
vallen echter buiten het kader van dit
werk.

De schrobzaag.
Om gebogen vormen uit te zagen gebruikt_men een smalle zaag. Verschillende
soorten zijn hiervan verkrijgbaar. Fig. 31
toont ons een schrobzaag, die voor dergelijk werk het meest gebruikt wordt.
Deze zagen zijn ook verkrijgbaar met verwisselbare bladen van verschillende lengte.
De fijnste zaag is de sleutelgatzaag. Heele
fijne zagen zooals figuur- en draaizagen,
worden in een raam gezet, en moeten
telkens na het gebruik ontspannen worden;
men noemt deze zagen wel spanzagen.
Hierop komen we later terug.

Bankhaak.
De illustraties (Fig. 32 en 33) geven
twee soorten van bankhaken. Men gebruikt
ze voor het afzagen en bewerken van

kleinere stukken of voor het inzagen van
borsten bij het maken van pennen. Om
het of te zagen stuk goed horizontaal te
kunnen houden kan men twee bankhaken
gebruiken. Men kan ook nog een ander
handig snort bankhaak gebruiken, die
voor velerlei doeleinden geschikt is,
later zullen wij hierop terugkomen. Een
bankhaak kan dienst doen als bankschroef,
als klem, als steun bij het zagen van verstekken en dergelijke, terwijl zij tevens
dienst doen voor steun en gemakkelijker
werkwijzen bij het maken en bewerken
van diverse stukken.
We zien in Fig. 32 dat op een plank
groot 25 X 15 X 21 c.M. aan de eene zijde
van boven, aan de tegenovergestelde zijde
van onder een lat is geschroefd die ongeveer 25 X 38 m.M. zwaar kan zijn. De lat
aan de onderzijde wordt nu tegen de voor- of
achterzijde van den tafelrand gelegd, terwijl
het te bewerken stuk tegen de zich aan de
bovenzijde bevindende lat wordt gelegd.
Wordt nu door het schaven of zagen een
druk op deze voorste lat uitgeoefend, dan
zal de bankhaak toch niet kunnen verschuiven daar de andere aan de onderzijde
bevestigde lat dit verhindert. In speciale
gevallen kan men zoo noodig de lengte der
bankhaak d.i. de 25 c.M. langer maken in
een lengte al naar voor het te maken
werkstuk noodig is.
De in Fig. 33 afgebeelde bankhaak heeft
tot voordeel dat men bij het zagen der
stukken de zaag door kan stooten zonder
daarbij de voorste lat of klamp in te zagen,
terwijl het in te zagen onderdeel toch nog
op de bankhaak (n.l. op de onderplank)
vlak vast gehouden kan worden. Dit werkt
gemakkelijker dan dat we de stukken
buiten de bankhaak moesten laten steken
en aldus inzaagden.

Verbindingen
Lijm.

De houtverbindingen kan men verdeelen in hoekverbindingen, verlengverbindingen en verbreedverbindingen. Wij
zullen de laatste het eerst behandelen daar
zij sours oorzaak zijn van vele moeilijkheden. Fig. I toont ons de gebruikelijke
verbindingen om een vlak te verbreeden.

De beste lijm voor den amateur is
vloeibare lijm ofwel koudwaterlijm. Men
kan er veel zindelijker mee arbeiden dan
met gebruikmaking van den ouderwetschen
lijmpot en bij warm weer is deze kleefstof
meestal meteen klaar voor het gebruik.
Bij koud weer moet de bus een paar
minuten in warm water gezet worden om
de lijm vloeibaar te maken. Bovendien
heeft vloeibare lijm het voordeel dat ze
niet zoo gauw hard wordt bij het bestrijken
van de te lijmen oppervlakken. Het snel
hard worden van de lijm is vaak de
oorzaak van zoovele mislukkingen met
gewone lijm. De amateur heeft Langer
werk dan de handwerksman wanneer hij
de lijm op de te verbinden deelen strijkt,
zoodat de lijm vaak koud is voor de verbinding in elkaar zit, met het gevolg,
dat deze niet pakt en de verbinding niet
of niet behoorlijk tot stand komt. Fig. 3
toont ons de juiste wijze waarop men de
lijm moet uitstrijken.

Gelijmde vlakke verbindingen.

Het is van groot belang dat de kanten
die verbonden worden geheel recht en
haaksch zijn. Wij beginnen dus deze
kanten recht te schaven en controleeren
of deze haaksch zijn, door een winkelhaak
op deze kanten te zetten die dan met het
voorvlak een rechten hoek moeten vormen,
hetgeen we constateeren indien de haak
over beide zijden tegen het hout sluit.
Voor lengten tot en met een meter (als
de dikte niet grooter is dan + 21 c.M.
is het het gemakkelijkst beide planken
tegelijk te schaven, zooals getoond wordt
in Fig. 2. De twee planken worden ze5
in de bankschroef gezet dat de twee bovenof onderkanten naast elkaar komen te
liggen. Als de verbinding eenmaal ge- Het lijmen van de verbinding.
Als de lijm uitgestreken is worden de
maakt is en de kanten zijn niet geheel en
al haaksch dan zullen deze niet behoorlijk kanten vlug op elkaar gezet en gewreven
op elkaar passen. Het is zeer moeilijk de om de lijm gelegenheid te geven zich te
kanten goed recht te krijgen; het beste is verspreiden. Dit laatste is echter meer aan
te trachten ze hol te schaven, daarbij er te bevelen bij gewone lijm, bij vloeibare
voor zorgende dat de schaaf over de ge- lijm gebruikt men liever lijmknechten of
heele lengte op de te schaven kant blijft. serre joints. Deze laatste kunnen heel
De schaaf, liefst een reischaaf zal als ze goed vervangen worden door op een balk
of rib gespijin goede conV
kerde klossen
ditie verkeert
ronde
waartusschen
dan een goeafwerking
V-vormige‘
of kraal
men de te lijafwerking
den rechten
men stukken
en vlakken
legt en deze
kant geven.
losse
vlakke
messing groef
nu met houIn elk geval
veer
verbinding
ten wiggen
kan een te
Fig. 1. Verbindingen voor het verbreeden van planken.
aandrijft, (zie
lijmen verbinding beter hol dan rond zijn: als ze Fig. 6). Een goed pas gemaakte verbinding
open is aan de einden zal zich de ver- van recht en vlak afgeschaafd hout
behoeft niet vastgezet te worden, hoogbinding zelden goed houden.
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kan krijgen neemt men houten
klemmen, die men zelf kan maken.
Een voorbeeld hiervan ziet men
in Fig. 6. Deze houden het hout
niet alleen in de goede positie
maar trekken de verbinding aan.
De twee wiggen worden in tegengestelde richting aangeslagen. Men
laat deze zitten tot de lijm gedroogd is. Er bestaan nog meubelmakers klemmen in allerlei maten,
die vastgeschroefd worden, z.g.n.
lijmknechten, het is echter te
kostbaar deze betrekkelijk dure
en onhandelbare werktuigen aan
te schaffen als men slechts zelden
lijmt.
Deuvels versterken een verbinding aanmerkelijk, vooral als de
kanten van de verbinding niet
goed vlak of recht zijn. Men

Fig. 2. Het afsehaven van de kanten van
de verbinding In een bankschroef. Men
schaaft ze tegelijk.

stens met wat zware stukken een
poosje belast, totdat de lijm hard
is, maar als de planken lang zijn
of de verbinding is maar zoo-zoo
dan moet men de einden klemmen
tot de lijm hard geworden is.
I Jzeren krammen, zooals in Fig. 4
kunnen heel goed gebruikt worden.
Het is niet raadzaam spijkers te
gebruiken, daar zij neiging vertoonen de verbinding open te drukken,
terwijl krammen de verbinding
j uist aantrekken. Verbindingskrammen (Fig. 5) zijn bijzonder goed,
omdat men ze net zoo lang kan
laten zitten tot men de plaats waar
zij zich bevinden moet bewerken.

Klemmen.
Als men Been ijzeren krammen

Fig. 3. Het Illmen van de vlakke verbinding.

VERBIN&VGEN
boort in de vlakken die men
met elkaar wil verbinden gaten
recht tegenover elkaar van
c.M. diep. of dieper al
naar den aard van het werk.
De deuvels Welke afgezaagd
worden van lange ronde staven
die men in verschillende dikten
kan koopen of zelf maakt,
worden iets korter afgezaagd
dan de som van de diepten
der gaten samen en daarna
in een gat vastgezet, zooals
Fig. 7 toont. Men heeft al naar
de lengte en sterkte van de
verbinding Brie of meer deuvels
noodig. De kanten worden nu
met lijm bestreken, en de verbinding wordt gekramd of op
een andere manier vastgeklemd
en eenige uren in dezen toestand gehouden. Het verdient
aanbeveling de gaten eenigszins te verbreeden aan het
begin om er zeker van te zijn
dat de verbinding uitkomt.
Accurate werkers zullen dit
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Fig. 4. De verbinding wordt vastgehouden door krammen tot de lijmgedroogd is.

zijden naar buiten. Met een winkelhaak contrOleert
men of de einden wel precies gelijk liggen en dan
schrijft men de plaats of bij beide stukken gemeten
vanaf de goede zijde. De illustratie (Fig. 7) toont aan
hoe men een teeken zet aan de goede zijden en op
de te lijmen kanten. Men gebruikt de deuvels ook vaak
inplaats van een houtverbinding met pen en gat. Men
gebruikt dan twee deuvels, die natuurlijk Langer zijn.

Geheime schroefverbinding.
Deze verbinding is vrij moeilijk maar men behoeft
haar niet te krammen en zij is zeer sterk. De verbin-

Fig. 5. Een andere kram voor het vast-

houden van het hoot.

echter overbodig achten. Hierdoor
is echter meer gelegenheid voor de
lijm om zich vast te zetten, doch
daar staat tegenover dat de deuvels
minder houden. Als men de plaats
van de gaten gaat uitzetten worden
de twee planken te zamen in de
bankschroef gezet met de goede

,twee spleen
of wiggen

Fig. 6. Houten kiemmen.
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ding wordt voorbereid alsof de twee stukken weer vlak op elkaar komen, de plaatsen
waar de gaten komen worden uitgezet als

de gleuven, terwijl de koppen zich in het
hout vastwerken. F e pijlen toonen aan in
Welke richting de planken voortbewogen
moeten worden.
Als nu de verbinding flink stevig is
hats of
schacht
haalt men deze
weer uit elkaar en
draait alle schroeven een halven
slag om teneinde
teeken om
gat voor
een stevigere verden voorkant
den kop van
terug te vinden
de schroef
binding te verkrijgen. De kanten worden nu
Fig. 7. Deuvel of douwel verbinding.
Fig. 8. Geheime schroefverbinding.
gelijmd en de
bij het maken van een deuvelverbinding planken op dezelfde wijze, maar nu
beschreven maar de uiteinden van de blijvend, verbonden.
planken liggen nu niet gelijk als
de gaten worden afgeschreven (zie
Fig. 8). De eene plank steekt ongeveer 2 c.M. buiten de andere. Nu
draait men de schroeven in de
eene plank in tot de koppen nog
I a ii c.M. van het bovenvlak
verwijderd zijn. Men boort in de
andere plank gaten waar de schroeven in passen, en steekt nu met
een smal beiteltje een gleuf uit
van -I-- 2 c.M., lengte en diepte
slechts weinig wijder dan de
Dwarsklamp met groeven voor de schroeven om ruimte te
schacht van de schroef dik is. De Fig. 9. geven
voor het krimpen of uitzetten van het hout.
schroeven worden nu in de gaten
gepast en terwijl men de planken goed Ploeg- of groef- en messingverbindingen.
op elkaar houdt slaat men met een
Drie soorten van ploegverbindingen ziet
houten hamer het stuk waarin de schroeven
gedraaid zijn langs of wel over het andere men afgebeeld in Fig. 1. Deze zijn zoo
stuk. Hierdoor schuiven de schroeven in goed bekend dat verdere toelichting niet
noodig is, de planken worden gewoonlijk
klaar gekocht. Een V of kraalvormig profiel
dient ter versiering van de verbinding daar
zonder deze de beide stukken een naad te
zien geven die minder mooi in 't gezicht
is. Het is voor een amateur niet gemakkelijk zelf de uitstekende kant of messing
van een ploegverbinding te maken, tenzij
hij speciale schaven voor dat doel heeft,
de groeven kunnen door middel van een
veerploeg gemaakt worden. Deze is niet
zoo moeilijk te hanteeren, terwijl men op
deze manier ook een goede verbinding
Fig. 10. Hallhoutinkeping.
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Fig. 11. Het bevestigen van een houtlasch op halfhout ingekeept door middel van schrceven.

Fig. 12. Het zagen van een pen voor een pen en gat verbinding met de handzaag.
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tot stand kan brengen door twee gegroefde
kanten tegen elkaar te zetten en gebruik te
maken van een losse veer die in de beide
groeven past, met gebruik van een triplex
veer is zulk een verbinding zeer sterk.
Ploegverbindingen worden veel toegepast
ails men geen lijm gebruikt, hoewel deze
natuurlijk bovendien ook nog gelijmd
kunnen worden.

Dwarslatten of klampen.
Als men een groot aantal planken met
elkaar verbindt is het vaak raadzaam de
verbindingen te versterken door dwarslatten of klampen. Dit zijn smalle planken,
die bevestigd zijn aan den achterkant van
de samengevoegde planken en dwars daar
onder door gaan, zooals Fig. 9 aantoont.
Ze worden bevestigd door middel van

Fig. 13. Het maken van een houtlaseh op halfhout ingekeept.
Het inzagen.

het schot ligt te zetten, zoodat het uitzetten alleen plaats vindt naar de buitenkanten. Indien men op deze wijze de
klampen bevestigt zullen de verbindingen
niet beschadigd worden als het
bout gaat uitzetten en krimpen.

Hoekverbindingen.
Er worden een groot aantal
verschillende hoekverbindingen
gebruikt doch de belangrijkste
zijn de half houtverbindingen,
inlaatverbindingen, pen en gatverbindingen en de zwaluwstaart.
De laatste zullen wij in een afzonderlijk hoofdstuk behandelen.

Halfhout verbindingen.
Fig. 14. Het maken van een houtlasch op halfhout ingekeept. Het hont

wordt verwjjderd met een steekbeitel.

spijkers of schroeven, maar voor belangrijk
werk en bij het opklampen van breede
vlakken, die toch nog vrij kunnen werken,
dit is uitzetten en inkrimpen, gebruikt
men schroeven in gleuven. De gleuven zijn
ongeveer 21 c.M. lang en even breed als de
hals van de schroef dik is. De planken kunnen dan uitzetten en inkrimpen naarmate
ze meer of minder vochtig zijn of worden.
Voor binnenwerk maakt men de gleuven
meestal zoo dat alleen inkrimping mogelijk
is. Het is raadzaam de middelste schroeven
op de gebruikelijke wijze in het midden
der gleuven vast te draaien en verder de
overige steeds iets meer naar die zijde der
sleuf die het dichtst bij het midden van

Deze kunnen zoowel aan het
eind, zooals weergegeven is in

schroef met platten kop

ronde spijker
0

manchet of
fosse kop

ovale draadnagel, welke
echter weinig voorkomt

schroef met ronden kop
geslagen spijker

4402g4
schroef met verhoogden

of bollen kop

ankernagel

dubbele schroef

dubbele pen

4o:1421iiiiireaX0P
Fig. 15. Versehillende typen van spjjkers, draadnagels en

schroeven.
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bescherming van de verbinding
voor het raam geplaatst is

Fig. 16 en 17. Pen en gatverbinding op het eind van het hout.

Fig. 10 als in het midden aangebracht
worden. Men zet de verbinding uit door
de breedte van het eene stuk a/ te teekenen
op het andere stuk en omgekeeyd. Men laat
het eene stuk in tot het midden van het
andere maar beide afstanden worden bij
het afteekenen van de bovenkanten of
uitgezet zoodat er geen moeilijkheden
optreden als men niet precies op de helft
der dikte afschrijft.
Bij het afwerken moet men nog terdege
op een ding letten n.l. dat de zaag altijd
geplaatst wordt aan den kant van de lijn
die aan het stuk grenst dat ey afvalt of er
uit moet.
Als de verbinding niet op het eind is
van de twee stukken zaagt men het stuk
hout dat er uit moet op verschillende
plaatsen even in, waarna het gemakkelijk
uitgehakt of gestoken kan worden. Als de
verbinding zich op de einden bevindt zooals in Fig. io wordt het afvalstuk op
dezelfde wijze verwijderd als bij het zagen
van een pen, zooals te zien is in Fig. 12.
Het zagen van een verbinding in het
midden van een plank is vrij eenvoudig
(Fig. 13 en 14).
Ook voor het verlengen gebruikt men
sours de verbinding met halfhout inkeping
wel (Fig. II).
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Gespijkerde en geschroefde verbindingen.
Ook met spijkers of
draadnagels kan men
stevigeverbindingen maken en zij zijn vooral
zeer goed voor buitenwerk waarbij men geen
lijm kan gebruiken of
ook wel als het werk
haast heeft. Als men de
verbinding vastspijkert
is het aan te bevelen de
spijkers schuin te plaatsen en verschillende spijkers in verschillende
richting in te slaan. Het
groote voordeel van spijkers is dat men geen

Fig. 18. Het gebruik van den hak- of sehietbeitel voor het

opruimen van den alval.
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bijzondere voorbereidingen behoeft te
treffen. Vlak aan den kant of bij kopshout
moet men de gaten even voorboren met
een els of fretboor om het splijten van het

spleen of
wiggen

Fig. 19. Verborgen of blinde pen.

hout te vermijden. Voor groote spijkers
neemt men een booromslag met een boorijzer van voldoende grootte.

Verborgen spijkergaten.
Als men het spijkergat onzichtbaar wil
maken zonder plamuur te gebruiken, kan
men door middel van een smallen beitel
een dunnen spaander van het hout ter
diepte van ongeveer 2 a 3 m.M. oplichten.
Men slaat nu den spijker in het hout
onder den spaander en lijmt den laatsten
weer op zijn plaats. Als men dit zorgvuldig
doet ziet men na afloop van den arbeid
Been sporen meer van een breuk in het
oppervlak. Als men geploegde planken
vastspijkert, slaat men de spijkers in die
deelen, waaraan de messing voorkomt en
wel schuin door den opstaanden rand, de
spijkergaten zijn dan onzichtbaar. De
verbinding trekt aldus ook stevig aan, men
noemt dit „blind vernagelen".

Spijkers.

Fig. 20. Het inlaten van een
dwarsligger in een still.

Fig. 15 toont ons
verschillende soorten spijkers. Als de
kant waar de spijkers zitten zichtbaar blijft kan men
het best ronde
draadnagels gebruiken. Zij kunnen gemakkelijk
met een drevel be-

neden de oppervlakte van het hout geslagen
worden zonder een leelijk gat achter te laten
daar de kop zeer klein is. Men kan dit soort
tot 20 c.M. lengte krijgen, ze zijn goed afgewerkt en pakken goed in het hout, doordat
ze even onder de kop aan twee zijden ingetand zijn. De ronde draadnagel buigt niet
zoo gemakkelijk krom als de spijker, door
den grooteren kop slaat men den spijker
beter recht in het hout, ook is het uithalen
niet zoo lastig. Voor een sterkere verbinding zijn spijkers beter dan draadnagels,
daar bij deze laatste spoediger de samenstellende deelen losgaan zitten, omdat een
draadnagel overal even dik is. Een spijker
loopt dunner toe, is buigzaam en volgt
beter den draad van het hout. Hij kan op
heel opvallende plaatsen niet gebruikt
worden. Het formaat is even verschillend
als bij de draadnagels en ook zij zijn goed
afgewerkt. Als men dit soort spijkers moet

einde

zwaluwstaartvormige groef

gewone groef
of inkroozing

Fig. 21. Het inlaten van planken.

gebruiken op plaatsen waar ze opvallen, dan
kan men den kop aan twee kanten plat
slaan. Het best gaat dit met een Kamer terwijl men den kop op een stuk metaal legt.

Ankernagels.
Ankernagels gebruikt men in het timmermansbedrijf als men genoodzaakt is
uitsluitend op soliditeit te letten. Deze
nagels zijn blauwzwart van kleur en buigen
niet zoo gemakkelijk krom als gewone
spijkers. Deze soort spijkers is echter grootendeels verdrongen door de draadnagels,
ofschoon ze voor zwaar werk nog gebruikt
worden, zooals bij opgeklampte deuren en
het bevestigen van ijzerwerk aan hout.

VERBINDINGEN

Uitgeslagen spijkers.
Deze worden slechts zelden gebruikt,
behalve bij het leggen van vloeren en
maken van omheiningen. Ze worden uit
een stuk metaal geslagen of gestempeld en
zijn overal even breed, maar loopen naar
het einde toe in de dikte dunner uit. Zij
hebben eveneens een blauwzwarte kleur.
De gebruiktelijke afmetingen zijn 5 en
c.M. lengten.
Zoowel de ankernagels als de uitgeslagen nagels hebben een stompe punt,
hetgeen gedaan is om het opscheuren van
het hout te voorkomen, wat echter voor
den amateur nog wel eens moeilijkheden
oplevert.

Verschillende typen.
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De gaten voor de pennen worden afgeteekend doch de gaten zelf boort men voor
hard hout met een els of fretboor even voor,
voor zacht hout boort men niet voor. De
pinnen worden halverwege in den eenen
kant ingeslagen, de andere kant wordt er
op geplaatst. De pennen dringen nu in de
gaten of in het hout van het tweede stuk.
Beide stukken kramt men zoo noodig nog
aan elkaar vast.

Geschroefde verbindingen.
Schroeven geven een steviger verbinding dan spijkers, tenzij ze op het eind
van een plank komen te staan. Ze kunnen
ook verwijderd worden zonder het hout te
beschadigen. De wijze waarop men het
hout moet voorboren is beschreven in het
hoofdstuk over gereedschappen. Verschillende typen van schroeven ziet men afgebeeld in Fig. 15. I Jzeren schroeven zijn
sterker en goedkooper dan andere metalen
schroeven, vooral voor buitenwerk en werk
in eikenhout. Zij moeten ingevet worden
voor men ze gebruikt om te verhinderen
dat ze gaan roesten en om ze gemakkelijker te kunnen verwijderen. Men kan
schroeven krijgen tot + 15 c.M. lengte
ofwel 6". (" beteekent Rijnlandsche duim
waarin de lengte van een schroef altijd
wordt uitgedrukt.) De dikte of diameter
is aangeduid door een nummer, zoo zegt
men b.v. dat een schroef ii" lang is en

Er bestaan nog z.g. spiraalspijkers, die
draaien als men ze met een Kamer in het
hout slaat, zij gedragen zich dus als
schroeven en blijven altijd goed vastzitten.
Bij Rawlplug-uitrustingen wordt deze
snort spijkers vaak geleverd. Naaldspijkers
en paneelspijkers worden voor fijn werk
gebruikt, dus in blanke, gelakte, gepolitoerde of geverniste oppervlakken. De
eerste zijn Bros en kunnen tot op elke
lengte afgebroken worden, de laatste zijn
dun. Verder zijn ronde draadnagels met
een zeer kleinen of in het geheel geen kop
verkrijgbaar.
De dubbele pin is eigenlijk geen spijker.
Deze is rond als een
draadnagel maar vertoont aan beide einden
een punt. Men gebruikt
haar voor het versterken
van gelijmde vlakke verbindingen, vooral als men
kans heeft dat de lijm
zacht zal worden doordat
vocht op de verbinding in
zal werken. Zij worden
ook voor ruw werk gebruikt om planken zonder
lijm te verbinden, enz.
De verbinding wordt op
dezelfde wijze tot stand
gebracht als bij de deuvelverbinding beschreven.
Fig. 22. Het gebrnik van een verstekblok, toegepast NI het contramallen.
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nummer 14 draagt. Koperen schroeven
zijn zacht en breken gemakkelijker af zoodat men het schroefgat zorgvuldiger moet
voorboren dan bij ijzeren schroeven. Zij
worden niet aangetast door roestvorming
doch wel door zuren en geven het werkstuk een mooier aanzien dan ijzeren schroeven. Als ze zoo nu en dan uitgedraaid
moeten worden kan men den kop van een
manchet of lose ring voorzien. Men
maakt een gat voor deze ring met de vermetguts en slaat deze stevig vast.
Men kan eveneens bronzen schroeven
of schroeven samengesteld uit andere metaallegeringen verkrijgen. De koppen van
schroeven zijn soms plat, soms rond en

voorkant
van het plint

/
/

bovenkant vloer
fif

5

/
/
1

/

/

/
/
/
/
/

bovenaanzicht

.5

dit stuk wordt
het eerst
bevestigd

Fig. 23. Contramalling toegepast voor plinten.

zij kunnen vernikkeld, vertind, verlakt of
geOxydeerd zijn. Over het algemeen houden dikkere schroeven het meest door hun
grootere insnijdingen bij de draad.

Pen en gatverbinding.
Een pen en gatverbinding vereischt
groote zorg als men haar met de hand
maakt. Zijn de samenstellende deelen niet
goed passend gemaakt dan zal het houtwerk waarin zulk een verbinding voorkomt gaan wringen. De dikte van de pen
is gewoonlijk -I van de dikte van de plank,
en de breedte is afhankelijk van het werkstuk waaraan deze voorkomt. Het gat
wordt op den binnenkant van het loodrechte stuk of stijl afgeteekend, zooals te
zien is in Fig. 16 en 17, maar als de verbinding op het eind gemaakt wordt maakt
men de pen z(56 dat het boveneind vOOr
het einde van de verbinding ligt, opdat zij
vastgewigd kan worden. Men noemt dit
een gesloten gat maken. Het stuk boven
de eigenlijke pen heeft een uitsteeksePdat
in een groef die even wijd is als het gat
past (zie Fig. 16 en 17), men noemt dit
een spatpen die dient voor het ongelijk
werken. De hoogte van dit uitsteeksel
moet bij het afteekenen van het gat waarin
de pen past van de totale hoogte der verbinding worden afgetrokken, daar de groef
slechts een geringe diepte heeft en bij het
inpassen aangebracht wordt. Wanneer
men de breedte van het gat heeft bepaald,
brengt men dit over naar den achterkant
van den stijl met dien verstande dat men
het gat aan beide kanten 1 tot 1 c.M.
breeder afteekent om ruimte te laten voor
de wiggen. Ook hakt men het gat eerst
volgens deze lijnen, om later, als de verbinding ingepast is, dit van achter wat op
te steken voor de genoemde wiggen. Ongeveer 21 c.M. laat men geheel op het eind
aan den stijl zitten, men maakt deze dus
langer om de hoeken van de verbinding
te beschermen tot het raam of ringwerk
klaar is om op zijn plaats aangebracht te
worden.
Men zet de pen uit aan het eind van de
dwarsbalk of liggende stuk ook wel dorpel
genoemd en teekent haar iets langer af
zoodat het eind ongeveer -1; c.M. buiten het
gat zal uitsteken.
Dit stuk zaagt men weg als het ringwerk of raam in elkaar gewigd is of pas
gemaakt wordt.
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Het afschrijven.
Als men een dubbel kruishout heeft zet
men de beide kanten van gat en pen
tegelijk uit vanaf den voorkant door de
ijzeren pennetjes onderling op een afstand
ter breedte van een beitel van passend
formaat te zetten, dit doet men om later
zoo weinig mogelijk meer aan het gat te
behoeven te doen. Gebruikt men een gewoon kruishout dan moet men dit twee
maal stellen en men maakt eerst alle afteekeningen die met den eersten afstand
gedaan kunnen worden voor men het
kruishout verzet. Men zal ook dan een
goed resultaat bereiken als men er slechts
voor zorgt steeds van den zelfden voorkant
af uit te zetten, het kruishout dus aan den
zelfden voorkant aan te houden.

Het maken van pen en gat.
Het gat kan eerst voorgeboord worden
met een hand- of andere boor tot ongeveer
op de helft van
recht afgebeide kanten af.
sneden
Het gat wordt dan
profiel
verder netj es afgewerkt (opgestoken) met een beitel. (Opsteken of
op zuiveren noemt
gebogen afgewerkt vlak
men dit). De wijze
waarop men moet
boren is behanFig. 24. Contramallen toegepast deld in het hoofdbp' een pen en gatverbinding
voor een verbinding van still stuk „Gereedmet bovendorpel van een
schappen" en het
denrkozjjn.
verwijderen van
den afval met een beitel vindt men afgebeeld in Fig. 18. De binnenkanten van
het gat moeten geheel vlak zijn anders
gaat de verbinding wringen als de stukken
samengevoegd worden. Vrijwel wordt echter het gat steeds geheel gehakt van weerszijden af tot op de helft met een hak-,
kant- of schietbeitel.
De pen wordt ingezaagd aan den kant
van de lijn, die grenst aan het stuk dat
a/valt, zoowel de borsten als in de lengterichting (zie Fig. 12) en dan steekt men
de kanten zoo noodig even netjes bij. Als
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de pen gezaagd is past men haar in het gat
en kan controleeren of de pen wel recht
en vlak afgewerkt is. Als dit niet het geval
is moet men de kanten even bijzuiveren
met een beitel er voor zorgend dat de stijl
en dorpel bij het inpassen steeds haaksch
op elkaar komen. Met het pas maken van
het uiteinde van de dorpel (de borsten dus).
tegen den stijlkant kan men echter ook
wachten tot men het raam geheel in elkaar
zet. Beter is echter elke verbinding even
van te voren in te passen.
De pen en het uiteinde van de stijl waartegen de borsten komen worden zoo het
geheel goed past van lijm voorzien en
daarna bestrijkt men de wiggen met lijm
en drijft deze erin. Voor buitenwerk gebruike men verf in plaats van lijm.

Verborgen pen- en gatverbinding.
Als het niet wenschelijk is de einden van
de pen zichtbaar te hebben op de hoeken,
maakt men een korte pen; de pen gaat dan
niet geheel door den stijl heen, maar slechts
voor een deel. Men noemt dit een blinde
pen en gatverbinding.
Ten einde zulk een pen te bevestigen
maakt men met een zaag inkepingen in de
pen en zet hier smalle spieen of wigj es
in (zie Fig. 19), het geheel wordt met lijm
bestreken en in het gat gedreven dat eenigszins zwaluwstaartvormig is uitgestoken.
Vooral deze snort verbinding moet met
groote zorg gemaakt worden daar eventueele fouten moeilijk hersteld worden als
de pen eenmaal in het gat geslagen is.
De wiggen worden in deze zaagsneden gedreven door den bodem van het gat. Hierdoor verbreedt
zich de pen en
ontstaat een zwaluwst aartvorm,
Men kan ook op
andere wijze een
verborgen of blinde pen en gat verFig. 25. Een verstekblok.
binding versterken door als de verbinding in elkaar zit
een gat te boren van den voorkant af
dwars door deze verbinding heen en hierin
een houten nagel te slaan en te lijmen.
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Inlaatverbindingen.
Als het einde van een dwarsbalk haar
steunpunt heeft in een anderen balk, zegt
men dat de eerste ingelaten is in den twee den. Als de soliditeit van de verbinding
een eerste vereischte is, laat men de eene
balk gewoonlijk -1- 2 c.M. in de andere in.
. Inlaatverbindingen worden toegepast
voor dwarsbalken die dunner zijn dan de
stijlen, zooals Fig. 20 aangeeft.

Het inzetten van planken.

Verder bij het maken van boekenkastjes,
die slechts bestaan uit een ringwerkje met
planken daartusschen, de boekenplanken
hebben dan oplegging in de inkroozing en
kunnen daarin gelijmd worden en zoo
noodig van de buitenzijde af doorgespijkerd
worden. De in Fig. 21 links geteekende
afwerking zou in dat geval ook heel goed
zijn en zonder spijkeren, dus met enkel te
lijmen, in elkaar gemaakt kunnen worden.
Natuurlijk zijn er meerdere nuttige gebruiksvoorwerpen te noemen waar deze
verbinding toegepast kan worden zooals
eierenrekj es, mes- en vorkbakken, poetsdoozen, enz.

Waar dit voorkomt is het gewoonte de
planken in te laten in de opstaande deelen,
zooals wij afgebeeld zien in Fig. 21, waar
twee manieren getoond worden. De gewone
manier behoeft niet nader uitgelegd te Gebogen afgewerkte verbindingen,
ook wel contramallen genoemd.
worden. Gebruikt men een zwaluwstaartvormige groeve, dan laat men deze meestal
Deze verbindingen vervangen een ver-1- 2 c.M. van den voorkant eindigen, zoostekverbinding bij lijsten of profielen.
dat de verbinding aan de voorzijde niet Men gebruikt ze voor architraven, plinten,
zichtbaar is. De zwaluwstaart behoeft lijsten om schilderijen aan op te hangen,
slechts aan een zijde van de groef te worden enz. Fig. 22 toont ons hoe een plint eerst
gemaakt, men spreekt dan van een enkele in verstek gezaagd wordt om op den voorzwaluwstaart. Men gebruikt hiertoe een kant de juiste afwerklijn te verkrijgen.
kapzaag en het overtollige hout wordt Daarna volgt men deze gebogen lijn met
verwijderd met een steekbeitel. Om er het haaks afwerken ten opzichte van de
zeker van te zijn dat de groef overal even voorzijde waardoor men dus een gebogen
diep is gebruikt men een z.gn. grond- vlak verkrijgt dat in het profiel der andere
schaaf, doch een els of ook een smal steek- lijst past. Fig. 23 toont ons het samenvoebeiteltje door een dun stukje hout ge- gen van een hoekverbinding bij plinten.
slagen doet denzelfden dienst. Ook kan A is recht afgewerkt en op zijn plaats
men in een hard stukje hout een schuin bevestigd. Stuk B is op de reeds beschreven
gaatje maken en daarin een steekbeiteltje wijze passend gemaakt en wordt nu stevig
met een kort wigje vastslaan. Men heeft tegen A aangedrukt en daarna bevestigd.
dan wel eenige last met het wegwerken Het voordeel van deze verbinding is dat
van het te verwijderen hout, doch men zij zich niet opent als stuk B verder achtermaakt meestal slechts korte streken en uitwijkt bij het vastspijkeren. Had men een
verwijdert den afval na elken streek. Dit gewone verstekverbinding toegepast, dan
is een veel toegepaste methode bij het zou men een open naad gekregen hebben die
maken van diverse huishoudelijke arti- natuurlijk niet mooi is. Gebogen in elkaar
kelen. De els wordt schuin gezet langs de gewerkte verbindingen worden ook voor
kant van de groef. Het verdient echter ringwerk in deur- en raamomlijstingen toeaanbeveling de groef eerst zoo goed gepast, men maakt dan ook een pen en gat
mogelijk gelijk uit te diepen met een verbinding met toepassing van de methode
beitel yea men haar op genoemde manier van contramallen voor de profielen. De
met de els tot op de juiste diepte afwerkt. pen wordt zoo Lang gemaakt dat het uitDeze verbindingen worden speciaal veel einde daarvan door het stuk, waarin het
toegepast bij het maken van laden, zooals gat, heenkomt. Het profiel van het stuk
van achterschot met zijkanten. Ook voor waaraan de pen wordt nu in verstek geindeelingen van laden worden zij toegepast. zaagd en de gebogen lijn rechthoekig af-

VERBINDINGEN
gestoken tot op + 1- c.M. beneden het
laagste punt van het profiel. In het ander
stuk laat men het profiel doorloopen en
keept daaruit alleen datgene wat bij de
pen is blijven staan, men noemt dit wel
inkassen of een kastje maken. Daarna past
men het gebogen vlak van het eene stuk,
waaraan de pen dus, over het profiel van
het andere stuk. Een voorbeeld van zulk
een toepassing is afgebeeld in Fig. 24,
waar we de verbinding van stijl met boven
dorpel van een binnendeurkozijn, op deze
manier afgewerkt, zien. Zoowel bij den
stijl als bij den dorpel ziet men hoe de
vlakken van de verbinding waar de
profielen elkaar raken even uitsteken. Toch
wordt in ons land deze manier niet veel
toegepast; meestal toch heeft de geheele
borst den worm van het tegengestelde van
het profiel aan de dorpel dus zooals op de
hiervoren beschreven wijze slechts een
stukje, tot ± -I. c.M. beneden het laagste
punt van het profiel, wordt nu de borst
over de geheele dikte van het hout afgewerkt. Een voordeel hiervan is dat nu
in de dorpel niets meer uitgekeept behoeft
te worden en het profiel dus gewoon door
kan blijven loopen daar de aldus afgewerkte borst van den stijl hier nu over past.
Fig. 25 toont ons een verstekblok. Het
bestaat op zijn eenvoudigst uit twee
haaksch aan elkaar bevestigde planken
of strooken die aan een kant onder een
hoek van 45° afgezaagd zijn. De planken
zijn --I- 2 c.M. dik. Het verdient aanbeveling
dit blok inderdaad van twee stukken te
vervaardigen, zooals de gestippelde lijnen
aangeven, en deze stukken te lijmen en
vast te schroeven of te spijkeren, daar een
dergelijk blok uit een stuk gemaakt, dus
uit een massief stuk, lang zoo sterk niet
is en spoedig op de plaats der stippellijn
zou afbreken.
Hoewel er meer verbindingen zijn dan
die Welke in dit hoofdstuk beschreven zijn
zal de amateur met de hier gegeven aanwijzingen in staat zijn voor elk snort werk
dat hij onderhanden zal nemen een passende verbinding te vinden, indien hij die
noodig mocht hebben. De deuvelverbinding en pen en gatverbinding worden het
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meest gebruikt bij het maken van tafels
en dergelijke meubelen.
Hoewel bij de behandeling van Fig. 15
wel iets over de draadnagels gezegd is,
laten we hieronder even een staatje volgen
van de nummers waaronder deze in den
handel voorkomen, alsmede de lengte in
duim en millimeters en het gemiddeld
aantal per K.G., hetwelk naar we hopen
goede diensten zal bewijzen. Hierbij geeft
de teller der breuk altijd de lengte aan,
waarbij 12 of een veelvoud daarvan steeds
heele duimlengten zijn. De noemer der
breuk is dus de dikte, hoe grooter deze is,
des te dunner is de draadnagel.

i

lengte

No.

duim
3/4
9/18
3/4
9/17
12/17
I
12/16
I
12/15
I
5/4
1 5/ 15
5/4
1 5/14
18/14
11/2
18/13
11/2
18/12
11/2
13/4
21/13
21/12
i3/4
24/12
2
24/1I
2
24/10
2
27/ii
2y4
27/10
21/4
21/4
3040
21/2
30/9
36/9
3
3
36/8
42/8
31/2
42/7
3
4
48/7
48/6
4
54/641/2
5
60/5
66/4
51/z
6
72/3
7
84/2
8
96/1

m.M.
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
4
4
4
4.5
4.5
5
5
5
5.5
5.5
6
6
7.5
7.5
9
9
10
10
11.5
13
14
15.5
i8
20.5

aantal
per K.G.
5800
3900
3100
2300
1750
1480
1320
980
740
640
600
520
450
350
280
310
250
220
180
16o
Ho
94
88
74
63
56
42
34
25
20
15

Het bewerken van het houtopperulak
De schaafopening of wel de bek moet
nagenoeg dicht zijn als de schaafbeitel
op zijn plaats zit, daar anders deze beitel
het oppervlak van het hout inscheurt
of inkerft, vooral bij harde houtsoorten.
Als de zool zóó afgesleten is dat de bek,
terwijl de schaafbeitel op zijn plaats
zit, meer dan 2 M.M. wijd is, is het raadzaam de zool van een apart aan te brengen
mondstuk van hard hout te voorzien. Dit
mondstuk is gewoonlijk 1 c.M. dik en van
worm als in Fig. I, Welke laat zien hoe met
een smalle bekopening het hout in donne
S-vormige spaanders of krullen, afgeschaafd wordt. Als de krul niet op deze
wijze buigt is dit reeds bewijs dat de kans
groot is dat het hout verder in zal scheuren
voor het met den beitel in aanraking
komt, daar deze beitel dan als wig werkt.

Een van de meest belangrijkste onderdeelen in de houtbewerking is wel het
maken van een glad oppervlak. leder die
prijs stelt op een goede afwerking van zijn
arbeid zal aan dit deel van zijn taak een
weinig extra tijd besteden.

De schaaf.
De blokschaaf is een nuttig, handig en
veel gebruikt stuk gereedschap, maar
helaas wordt het wel eens voor te veel
soorten werk gebezigd waarvoor het niet
bestemd is.

schaafbeitel
keer of
dekbeitel

Het slijpen van den schaafbeitel.
De schaafbeitel wordt eerst onder den
juisten hoek bijgeslepen en daarna zorgvuldig afgewet of aangezet. Voor degenen,
die in staat zijn om zelf hun gereedschappen
te scherpen zijn in Fig. 2 de hoeken waar-

doorsnede
mondstukje

L...--^ schaafopening of bek

zool

Fig. 1. Doorsnede en zool van een schaaf.

hoek waaronder
men moet
afwetten = 35°.

Wil men een oppervlak goed glad en
vlak afwerken dan moet men er in de
eerste plaats voor zorgen dat de schaaf
in goede conditie verkeert. De zool,
zie Fig. I, moet glad en vlak zijn. Is
dit niet het geval dan strijkt men daarmede over een stuk schuurpapier dat op
een volkomen vlak stuk hout is gelegd.
De beitel en de wig of peg kunnen in de
schaaf blijven zitten, maar men zet de
eerste + i c.M. terug daar deze niet in
aanraking mag komen met het ruwe
oppervlak van het schuurpapier.

I hoek waaronder
/ men slijpt = 25°.

Fig. 2. Slijpen en scherpen van den schaafbeitel.

onder men slijpt en afwet aangegeven.
De slijpsteen moet de snede van den
schaafbeitel voorzichtig aanraken; de
donne stalen voorkant zoo hierdoor anders
te veel beschadigen, terwijl de beitel zoo
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scherp mogelijk tot aan de voor of bovenkant bijgeslepen moet worden. De snede
wordt eerst geheel recht geslepen en daarna
rondt men de hoeken af, hetgeen ook geschiedt op den slijpsteen.

Het afwetten of aanzetten van den
beitel.
In Fig. 3 wordt aangegeven hoe men den
beitel moet houden als hij afgewet wordt.

olie- of
wereen
A.41111111L
■
_ JAMP)A

klosje waarin de steen
Fig. 3. Het afwetten van den schaafbeitel.
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vrijwel altijd afgewet met alleen water
toe te voegen, zonder gebruik van olie dus.

Het plaatsen van de beitels.
Het einde van den keer- of dekbeitel
moet vlak bij het einde van den schaafbeitel liggen. Bij zachte houtsoorten
steekt de schaafbeitel 2 m.M. ver uit,
bij harde houtsoorten hoogstens i m.M.
en beide beitels moeten stevig tegen elkaar
geschroefd zijn. Als de keerbeitel niet goed
tegen de schaafbeitel aanligt zal er onder
het schaven trilling optreden, waardoor
het te bewerken oppervlak golven gaat
vertoonen. Ook zullen de krullen tusschen
de beitels gaan zitten en de schaafopening
verstoppen. Met een fijne vijl zooals die
gebruikt wordt om zagen te scherpen kan
men de keerbeitel passend maken, doch dit
moet zeer nauwkeurig geschieden.
De beitels worden in de schaaf gezet
en daarna met de plug vastgeslagen. De
afstand die de schaafbeitel buiten de zool
uitsteekt varieert voor zacht en hard hout,
door de ondervinding zal men eerst op
den duur den juisten stand van de schaafbeitel weten voor elke houtsoort.
Het is raadzaam voor beginnelingen om
dunne krullen te schaven daar dikke krullen het hout eerder doen barsten of splijten
en een niet zoo glad oppervlak geven.

Als hij een paar keer stevig heen en weer
geschoven is keert men hem om en legt
hem met den rug plat op den oliesteen. Nu
schuift men het ijzer zachtjes heen en weer
om de braam te verwijderen. De snede
wordt afgeveegd en tegen het Licht gehouden en als men nog een braam ziet
moet de behandeling nog eens herhaald
worden. Een vakman doet dit met den
nagel van zijn duim; voelt hij nog iets tegen- Het gebruik van de schaaf.
Men houdt de schaaf vast als in Fig. 4.
stand dan is nog niet voldoende afgewet.
De beste olie voor den steen is een mengsel Begin aan den voorkant, maak streken van
--I-- 3o c.M. lengte en schaaf eerst de geheele
van zoete olie en lijnolie, de steen moet
goed afgeveegd worden als hij gebruikt is breedte van de plank af. Werk achteruit
en bovendien beschermd worden
tegen stof en vuil. Men gebruikt
wel paraffine om den steen te
reinigen, meestal spoelt men deze
echter gewoon met water af.
Indien het vlak ongelijkmatig gesleten is maakt men den steen weer
vlak door hem op een vlakken
harderen steen heen en weer te
wrijven onder toevoeging van een
flinke hoeveelheid water en onder
al of niet toevoegen van fijn
zand.
Practisch wordt echter de beitel
Fig. 4. Het glad maken van een vlak met de bloksehaaf.
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tot het geheele oppervlak klaar is. Door
van voren naar achteren te werken laat
men zoo weinig mogelijk sporen achter.
In het tegenovergestelde geval blijven de
plaatsen waar de schaaf het hout pakt
zichtbaar.

Doet men dit niet dan blijft dikwijls het
hars aan de zool kleven en verstopt de
schaafopening.

Kromgetrokken hout.

Niet uitgewerkt en jong hout verandert
van worm en vaak is het zoo krom geBehandeling met het oog op de hout- trokken dat het onmogelijk is de holle
draad.
zijde te schaven. In dit geval kan men
Het is vaak moeilijk om te beslissen in dunne planken het best behandelen door
welke richting men moet schaven. Indien eerst den ronden kant te schaven en daarna
men in de verkeerde richting schaaft zal den hollen kant nat te maken. De ronde,
niet bevochtigde kant van het hout
plaatst men voor het vuur ten einde
het vocht aan die zijde te doen verdampen. Als de ronde kant droogt
en dus krimpt, de holle zijde door
de bevochtiging uitzet trekt de
plank recht, waarna men dan de
holle zijde kan schaven. Dikke balken
kunnen natuurlijk niet op deze wijze
behandeld worden en alleen door
dan wat meer af te schaven kan
men het euvel verhelpen. De holle
zijde is die zijde die het verst
Fig. 5. lout waarvan de drawl in tegengestelde richting loopt.
van het midden van een boom
het heel wat tijd kosten de fout te her- afligt; de ronde of hartzijde ligt dus het
stellen. Men onderzoeke den loop van den dichtst bij dit midden.
houtdraad dus zorgvuldig alvorens men
gaat schaven. Fig. 5 geeft aan hoe de Hoe men kopsch hout glad maakt.
De schaaf moet zeer zorgvuldig, zooals
houtdraad in tegengestelde richting kan
loopen in hetzelfde stuk hout. Dit komt men dat noemt „zoet" gesteld worden
vrij veel voor en in dit geval moet men en men hanteert haar met een draaiende
voorzichtig zijn. Ee pijlen geven aan beweging van de handen. De richting
in welke richting het hout afgeschaafd is aangegeven in Fig. 6 waar men met
moet worden; bij de lijn A B moet men een beitel het hout afsteekt doch ook
ophouden ten einde het ruw worden door voor schaven is deze richting hetzelfde.
het tegen den draad in schaven te vermij den. Men begint aan een hoek, by. A. Men gaat
Ten opzichte van harde houtsoorten niet verder dan ongeveer tot de helft van
is de kwestie moeilijker op te lossen en wel de breedte en herhaalt de beweging vanaf
in het bijzonder goedkoop eiken of beuken- B. Nu keert men
hout kan dan ook zeer goed sours wel eens den balk om en
beter bewerkt of wel glad gemaakt worden schaaft het hout af c
met een schraapstaal, omdat de draad bij C en D. Als men
vaak in smalle strepen in tegengestelde van uit A B recht
richting loopt. Hout dat een groote hoe- over de geheele
veelheid hars bevat, zooals gewoon en breedte gaat heeft
Amerikaansch grenenhout, kan zonder men groote kans
bezwaar goed geschaafd worden, als men de hoeken bij C
de zool van de schaaf met een weinig en D af te breFig. 6. floe men kopsch hout
ken en omgekeerd.
lijnolie bestrijkt.
glad maakt.
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Het gladmaken of opschaven van een
ringwerk waarin een paneel.
Wil men dit ringwerk opschaven, zooals
dat van Fig. 7 bijv. dan verwijdert men

Fig. 7. Het schaven van een paneelomllisting.

eerst met een beitel de harde stukken lijm
die er zich nog op mochten bevinden.
Daarop schaaft men de verbindingen gelijk. Dit doet men ook wel met
een grootere Schaaf dan de blokschaaf.
Als de verbindingen gelijk zijn begint
men den Stijl A op te schaven. Men
moet wel een gedeelte van B dwars op
de richting van de houtdraad in schaven
doch men tracht dit zoo weinig mogelijk te doen zijn. Men schaaft daarna
B, er voor zorgende nu A niet meer
te raken, en ten slotte C en D.

Een tijdelijke werktafel of werkbank.
Men moet een plank die men een
glad oppervlak wil geven goed kunnen
bevestigen wil men een behoorlijk effect
bereiken. Heeft men een schaafbank dan
zal dit niet moeilijk zijn. In het algemeen
moet men echter als amateur met een
vlakke tafel genoegen nemen. In dit geval
is het raadzaam een tijdelijke verhooging
waarop men werkt te maken teneinde
beschadiging van het blad van de tafel te
vermijden. Een stuk hout van 25 c.M.
breedte bij 3 c.M. dikte is dikwijls reeds
voldoende, het moet echter steeds iets
Langer zijn dan de tafel waarop men werkt.
De dwarslat of klamp C wordt onder de
plank geschroefd zoodat deze tegen den
rand van de tafel drukt. De voorkant
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van deze geimproviseerde werktafel wordt
met een schroefklem (Fig. 9) aan de tafel
bevestigd. Men schroeft een dwarslat van
hard hout op de plank, desnoods kan
men deze lat --1-. 2 c.M. inlaten zoodat ze
beter weerstand biedt. Men kan door de
dwarslat nog een paar schroeven in de
plank draaien om zeker te zijn dat het stuk
hout, wat men wil schaven, vast zal liggen.
Den achterkant van het stuk hout dat
men wil schaven houdt men op zijn plaats
door middel van een werkbankmes. Dit
is een dun rechthoekig stuk staal, ongeveer 3 c.M. Lang dat men van een oud
tafelmes af kan breken. Het doet vooral
goede diensten als men een plank op
zijn plaats wil houden, die men schuin
af wil steken of waar men een ronden
kant aan wil maken Fig. 8 toont ons
hoe wij dit mes in de geimproviseerde
einde

bij het
schaven te
gebruiken om
het werkstuk vast
te houden

C
Fig. 8. Geimproviseerde werktafel,

werktafel drijven ten einde als steun
te dienen voor de te bewerken plank.
Om een bankschroef te
vervangen bevestigt men
een schuine klos aan den
zijkant (Fig. 8, V) die men
een weinig inlaat in den
bovenkant en daarna stevig vastschroeft. Om het
hout te ondersteunen dat
in deze bankschroef gezet
wordt, vervaardigt men
twee of drie stutten (zie
Fig. 8, A) die men op ver- Fig. 9. lilemsehroef
schillende hoogte door voor het bevestigen
een tjjdelljke
boort en van een lose van werktafel.
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pen (D) voorziet. Deze stutten staan op
den grond of worden stevig vastgezet. Dit
toestel is zeer primitief doch het verhindert
de beschadiging van de tafel en vergemakkelijkt het werken. Door de losse pen

vezels tot boven het oppervlak waarna
de plank met schuurpapier vlak geschuurd
kan worden, ofwel men bewerkt dit gedeelte even met een zeer „zoet" gestelde
vlijmscherpe blokschaaf.

Het stoppen van gaten in houtwerk.
!Dill

in

Fig. 10. Het herstellen en bjjwerken van gaten in
het hout.

in de genoemde gaten te steken steunt
men dus de plank. Men ziet dus zelf wel
in welk gat men de pen moet steken. Indien er nieuwe moeilijkheden optreden is
ook bier wel een oplossing, indien men
over eenige vindingrijkheid beschikt, vrij
gemakkelijk te vinden.

Het herstellen van gaten in houtwerk.
Het is vaak noodig gaten, b.v. kwasten,
enz. uit te hakken en weer te stoppen voor
men het oppervlak met schuurpapier behandelt. Men vervaardigt kleine inlegstukj es op het gewenschte formaat, men
kiest hiervoor stukken die zoo goed mogelijk bij de houtdraad ter plaatse aansluiten.
Zij zijn eenigszins conisch ofwel tapsch
gevormd, zooals te zien is in Fig. io, zoodat
zij in de gaten gedreven kunnen worden
die voor hen gemaakt zijn. Men zet ze op
het beschadigde deel van de plank en met
een scherp potlood teekent men den omtrek af. Men maakt het gat + 2 c.M. diep,
daarna wordt het inlegklosje van lijm voorzien en op zijn plaats aangebracht. Als de
lijm hard geworden is schaaft men het
uitstekende deel weg. Fig. io toont ons
drie verschillende typen. A kan alleen gebruikt worden aan een eind. De prop B
wordt gebruikt voor kleine beschadigingen
die met een boor verwijderd kunnen worden
of voor het bedekken van schroefkoppen.
De gewone worm van een inlegklosje is C.
Mocht men met een hamer een deuk in het
hout slaan dan moet men deze plaats
nat maken. Hierdoor komen de gebroken

Kleine gaten stopt men met een of ander
plastisch materiaal dat langzamerhand
hard wordt. Voor geschilderd hout neemt
men stopverf, mastiek of plamuur of, voor
binnenwerk sours, een mengsel van lijm
en kalk. Dit laatste wordt gauw hard.
Loodglit neemt men voor Amerikaansch
grenenhout dat gevernist of gelakt moet
worden. Harde houtsoorten die blank
blijven en alleen gelakt of gepolitoerd
moeten worden herstelt men door deze
te stoppen met een vulsel van dezelfde
kleur als het hout. Dit wordt bereid van
bijenwas waaraan de gewenschte kleur is
toegevoegd. Bruine omber is het geschiktst
voor donkere houtsoorten en gele oker
voor lichte houtsoorten. Engelsch rood
neemt men voor mahoniehout. Het stoppend materiaal krimpt vaak in als het hard
wordt, de gaten moeten dus tot boven het
oppervlak van het hout gevuld worden.
Men kan de overtollige stof gemakkelijk
verwijderen als ze hard geworden is.

Schuurpapier.
Schuurpapier gebruikt men het laatst
our de eventueele sporen van de schaaf
op het hout te verwijderen. Men kan
schuurpapier in verschillende soorten van

Fig. 11. Schuurkurk.

grof tot fijn krijgen. Het bestaat uit stevig
papier waarop fijne deeltj es glas zijn vastgelijmd. Het moet droog bewaard worden,
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daar vocht de lijm zacht doet worden. Als
het papier vochtig is moet men het drogen
voor men het gaat gebruiken. Men kan ook
schuurpapier krijgen dat ondoordringbaar
is voor water; dit gebruikt men voor
buitenwerk. Schuurpapier no. 5 is voor
fijn werk en no. 2 voor grof werk. In de
praktijk gebruikt men het meest no. 1, il--,
fijn 2 en middelsoort 2. Men snijdt het
papier in repen van 25 bij io c.M. Ook is het
in vellen in den handel van diverse grootte.
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Gepolijste of gepolitoerde oppervlakken.
Steeds schuurt men met de houtdraad
mee op te polijsten, te vernissen of te politoeren oppervlakken. Deze oppervlakken
hebben dit tegen, dat de krassen tegen de

Het gebruik van schuurpapier.
Men heeft een hulpmiddel noodig hetwelk afgebeeld is in Fig. ii. Het bestaat
uit een stuk hout van --F II bij 71 c.M.
ter dikte van 2 a 3 c.M., waarop een stuk
linoleum gelijmd is. Men kan ook hiervoor
een stukje van de in den handel zijnde
gelijmde kurkplaten gebruiken. Men vouwt
een reep schuurpapier in het midden om
met de ruwe zijde naar buiten en legt het
om de kurk zoo dat men beide einden met
de hand kan vastpakken. De ruwe naar
de kurk gekeerde oppervlakte zorgt er
voor dat het papier niet uitglijdt. Als een
kant van het papier gebruikt en versleten
is, keert men het om en neemt den anderen
kant.

Geschilderde oppervlakken.
Het schuurpapier no. 2 middelsoort kan
men tegen de draad in gebruiken onder
een hock van --I- 45°. Hierdoor verdwijnen
de sporen van het schaven gemakkelijker
dan bij het schuren met de houtdraad mee,
maar men moet de plank dan nog wel naschuren met een fijnere papiersoort b.v.
4- en dan wel met de houtdraad mee.

Fig. 12. Het gebruik van een sehraapstaal op hard hout.

Fig. 13.
Fig. 14. Het verwlideren van
Stand van het sehraapstaal vijistreken van den undervoor een goede snede.
kant van het sehraapstaal.

nerf in niet gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Bewerkt men harde houtsoorten dan kunnen de schaafstrepen en
oneffenheden echter eerst nog verder verwijderd worden met een schraapstaal.

Het schraapstaal.
Dit is een stuk staal van 14- bij 71 c.M.
en ongeveer il m.M. dik; men gebruikt
het voor het glad maken van harde houtsoorten, triplex, fineer, enz. Tevens dient
het om schaafstrepen te verwijderen voor
men gaat schuren en om harde houtsoorten
waarin de houtdraad onregelmatig verloopt glad te maken als men denkt dat
men met de schaaf het hout zal beschadigen door het uitstooten van kleine stukjes.
Men pakt het schraapstaal stevig vast
met de wingers en met de duimen aan den
achterkant zooals in Fig. 12. Men schuift
het naar voren en drukt het stevig op het
hout er voor zorg dragend dat het schraapstaal een hock van + 6o° met het oppervlak maakt. (Fig. 13, B). Het schraapstaal
hetwelk onder dit gebruik warm wordt,
kan zoo nu en dan afgekoeld worden door
het in water te dompelen. Om de duimen
niet noodeloos te vermoeien kan men den
druk gedeeltelijk nog met de palmen der
handen uitoefenen. Men kan gebogen
schraapstalen krijgen om profielen te
schrapen of op te knappen.
II — 3
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Het scherpen van het schraapstaal.
Men heeft voor deze handeling eenige
ervaring noodig en het zal den amateur
den eersten keer dan ook eenige moeite
kosten een behoorlijk resultaat te bereiken.

er stevig op drukkend. Men houdt beide
werktuigen op elkaar, doch onder een hoek
van + 80°. Men draait het schraapstaal
nu om en behandelt denzelfden kant nog
eens van beneden naar boven. Men kan
beide kanten van het schraapstaal scherpen (zooals Fig. 13, B) of slechts een.

Het afwerken.

Fig. 15. Het verwlideren der braam aan de zlikanten.

Als het schraapstaal eenigen tijd in gebruik is geweest moet de schraapkant recht
gevijld worden, zooals in Fig. 13, A. Dit
staat gelijk met het slijpen van een schaafbeitel. De strepen, die door de vij1 gemaakt
zijn, kunnen verwijderd worden op een
oliesteen. Fig. ILI toont ons hoe we dit het
beste kunnen doen om er zeker van te zijn
dat de schraapkant goed recht blijft. Men
plaatst het staal loodrecht op den kant
van den steen. Het staal kan daarna gescherpt ofwel aangezet worden. Men legt
het plat op de werkbank, zooals in Fig. 15
aangegeven en wrijft met een rond stuk
staal er stevig over heen. Beide kanten
worden op dezelfde wijze behandeld. Men
kan speciale schraapstaalscherpers koopen
met houten handvat, maar de achterkant
van een guts doet denzelfden dienst. Het
staal moet tegen de platte opstaande (nu
liggende) vlakken van den schraper aangedrukt worden. Het is raadzaam de
kanten voor en gedurende deze behandeling te bevochtigen.
Vervolgens vormt men de suede, d.w.z.
de kanten moeten omgebogen worden zooals te zien is bij B, Fig. 13. De manier,
waarop men deze kanten buigt is gedemonstreerd in Fig. i6. Men plaatst het schraapstaal met de korte zijde op de schaafbank
en houdt het stevig vast terwijl men het
scherpstaal of den achterkant van de guts
drie of vier maal naar boven haalt, daarbij

Als de plank met het schraapstaal is
behandeld schuurt men deze verder met
schuurpapier op. Sommige harde vezelige
houtsoorten kunnen moeilijk glad gemaakt
worden. Het is niet raadzaam deze houtsoorten meer te schaven dan strikt noodzakelijk is terwijl de schaaf in dat geval
in goede conditie moet verkeeren. Vaak
verdient het aanbeveling het hout tegen
de draad in te schaven doch dan onder een
hoek van --1-- 6o°. Ook zet men de schaafbeitel wel eens andersom, men schraapt
dan echter meer. Daarna bewerkt men
het oppervlak met het schraapstaal.
Het schraapstaal en het schuurpapier
drukken de vezels van vezelig hout zeer
vaak in het oppervlak terug doch deze
komen dan later weer te voorschijn als
men het verder gaat afwerken, doordat
de olie of lak hen doet opzwellen. Wanneer
zulk hout gebeitst, gelakt, gevernist of

Fig. 16. De snjjranden worden gevormd of wel het schraapstaal aangezet.

gepolitoerd moet worden, maakt men het
oppervlak vochtig om de nerf of houtdraad
te doen rijzen. Daarna laat men het hout
even drogen en schraapt of schuurt het
of als het droog is.

Het maken van sponningen, schuine kanten en Olsten
Sponningen.

Het verwijderen van het overtollige.

Dit zijn rechthoekige inhammen die
men aan de kanten van het hout maakt
om er glas, ramen of deuren in te zetten.

Er zijn verschillende manieren om dit
te doen. Het best doet men het door middel
van een veerploeg, zooalsflit met de plank

Het afschrijven.
De lijnen worden op het
hout uitgezet als aanwijzing
bij het wegsteken en om de
oppervlaktevezels te scheiden, zoodat het oppervlak
buiten de lijn niet uitscheurt
als men aan het werk is,
worden deze even ingesneden
met een kruishout. De wijze
waarop men het kruishout
stelt is afgebeeld in Fig. 2.
De ijzeren punt wordt op de
juiste afstand gesteld en de
kop of " het blok wordt op
de stok of steel vastgezet met
een wig- of vleugelschroe f
De illustratie toont ons hoe
het ijzeren pennetj e op ii c . M.
gezet wordt. De kop wordt
nu stevig tegen de zijkant
van het hout gedrukt en men
haalt het kruishout heen en
weer langs de plank over de
geheele lengte van de sponning. Fig. 3 toont ons hoe
wij een kruishout moeten
Fig. 1. Het uitsteken of hakken van een breede sponning met een beitel.
hanteeren. Men moet den stok
eenigszins gekanteld voortbewegen daar van Fig. 4 bedoeld is te geschieden. Slechts
het ijzeren pennetje van het kruishout weinig amateurs zullen echter dit werktuig
steeds geneigd is de draad of nerf van het bezitten en daarom zal men gewoonlijk
hout te volgen in plaats van een rechte een andere methode moeten volgen. De
lijn te maken. Het pennetje dat wat puntig boorschaaf is zeer goed voor ondiepe sponmoet zijn mag men den eersten keer niet ningen. Men brengt tijdelijk een stuk hout
te zwaar op het hout drukken. Liever langs de afschrijflijn aan om als geleider
gaat men twee maal over het hout heen te dienen voor deze schaaf (zie Fig. 5).
en den tweeden keer kan men dan sterker Men begint aan den voorkant en werkt
drukken. De sponning wordt aan den achterwaarts tot de sponning klaar is.
voorkant en aan de zijkanten uitgezet op Naar mate de sponning diep is duurt het
Langer of korter voor men klaar is.
de gewenschte grootte.
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De kop of blok wordt
met duim en vinger
verschoven

tandje of
pennetje
Fig. 2. Het stellen van het kruishout.

stok of
steel

breed en diep is kan het overtollige
hout het best verwijderd worden door
middel van een snijkruishout. Dit
instrument stelt en gebruikt men op
dezelfde wijze als een gewoon kruishout doch men moet het nog zuiverder
en vaster stellen daar het ijzeren pennetj e of tandje in dit stuk gereedschap,
doordat we hiermede dieper moeten
insnijden, sterker de neiging vertoont om
met de nerf mee te loopen. De tand
moet altijd scherp zijn en zoo noodig
vastgeslagen worden met een spie. Men
kan ook een stuk hout op de zool van de
boorschaaf bevestigen zoodat de breedte
van de sponning overblijft, zooals afge-

Ook kan men het hout gedeeltelijk wegsteken met een beitel zooals in Fig. i gebeurt en daarna de sponning verder afwerken met een veerploeg: of met een
boorschaaf. De snede van den 133itel wordt
niet horizontaal gehouden doch iets scheef
en wel zoo dat de binnenkant van het hout
eerder afbreekt dan de buitenkant, hetgeen men bereikt
Goede methode. De rand
Verkeerde. Aileen de
van het kruishout
tand of pennetje
door de veerploeg iets gekanschuift over
raakt het hout.
het hout.
teld te houden of de beitel
scheef te slijpen. Hierdoor
breekt het hout uit zonder de
uitgezette lijn te beschadigen.
Als de draad of nerf erg onregelmatig verloopt verdient het
aanbeveling de hoeken ter
plaatse even in te zagen totdat
de zaag beide uitgezette lijnen
raakt. Dit kan men ook doen
Fig. 3. Joist en onjuist gehrnik van het kruishout.
om de io of 15 c.M. al naarmate de nerf meer of minder onregelmatig beeld is in Fig. 7. In dit geval behoeft men
is. Zijn er kwasten dan maakt men met geen geleidingplank op het te bewerken
de zaag een aantal zaagsneden vlak bij vlak aan te brengen, zooals bij Fig. 5 beelkaar, door en naast deze kwasten.
handeld. Men kan het latje met kleine
spijkers op de zool vastmaken of het er
Kleine sponningen.
tegen aan schroeven. Het liefst gebruikt
Als de sponning slechts ongeveer 4 c.M. men echter lijm omdat na het verwijderen
van het latje dan geen sporen
op de zool van de schaaf meer
overblijven. Men moet dan
echter met iets meer zorg schaven daar het latj e als het slechts
einde
gelijmd is gemakkelijker van
zijn plaats schuift. Verder kan
ultgestoken
men ook tegen de zijkant der
boorschaaf een dergelijk latje
ultgezette lijn
maken zoodat tevens de spongroef gemaakt
ning op de gewenschte diepte
door de veerploeg
wordt geschaafd zonder dat
men op de afschrijflijn behoeft
te letten. Ook zijn er z.gn.
Fig. 4. Het maken van een doodloopende sponning.
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verstelbare boorschaven in den handel
die men op de gewenschte breedte en
diepte kan afstellen.

Schuine sponning.
Men gebruikt deze voor den bovenkant
van een omlijsting of dorpel, wanneer
deze aan weer en wind zijn blootgesteld.
Meestal vindt men ze aan de benedenligger
of dorpel van een deur- of raamkozijn,
ook wel als de tusschenpaneelen uit geploegde planken bestaan en in hetzelfde
vlak liggen als de buitenkant van de deur
of raam. Men zet de sponning op de gewone wijze uit (zie Fig. 8, waar de gestippelde lijnen de kanten van het hout waren
voordat men de sponning schuin gemaakt
had) en geeft daarna met een potlood aan
hoever de sponning afgeschaafd moet
worden. Men schaaft den schuinen kant met
een boorschaaf of bij grootere sponningen
het eerste gedeelte met een boorschaa
en verder met an reischaaf of voorlooper

Opgelegde sponning.
Fig. 9 toont ons de methode om een
sponning te maken door het opleggen van
een ander stuk hout
op den voorkant. De
zijde, in de figuur
bolvormig aangegeyen, kan op velerlei
manieren afgewerkt
worden, zij kan een
gebogen profiel vertoonen, schuin of
eenvoudig recht
zijn.
Op deze wijze
Fig. 6. Snlikruishout.
kan men omlijstingen maken voor deuren ofwel deurkozijnen,
men noemt het apart opgebrachte stuk
een „dagstuk". De methode biedt vele
voordeelen: de deuren of ramen kunnen
b.v. aangebracht worden en aan de scharnieren afgehangen; nu brengt men deze
dagstukken aan waarna deuren of ramen
niet zoo gemakkelijk meer in de scharnieren zullen klemmen of knijpen.
Als de kanten schuin zijn of een profiel
vertoonen kan men het best de hoeken
in verstek zagen, als het dagstuk echter
recht is wordt het bovenste, horizontale

Fig. 5. Bet maken van een spinning met een 000rsenaat.

Een plank er naast om de riehting van de sehaaf te leaden.

stuk, het eerst bevestigd en de verticale
stukken er stevig tegen aangedrukt en
daarna vastgespijkerd. Een andere wijze om
een sponning op
te leggen ziet
men in Fig. io
afgebeeld. Men
gebruikt deze
manier bij menbelen b.v. bij
deuren van boekenkasten met
openslaande
deuren op den
rand waar ze
elkaar raken. In
dit geval moet
het dagstuk,
waarin de sponFig. 7. Boorsehaaf met een geleihout
ning, op den op de zool voor smalle sponningen.
kant van de
deuromlijsting
gelijmd of geschroefd wor- –
den.

Sponningen
met onderbroken oppervlak.
Een van de
ongemakken bij Fig. 8. Schnin afloopende sponning.
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onderbroken sponning

Fig. 9. Opgelegde sponning.
(dagstuk)

Fig. 10. Opgelegde sponning.
(dagstuk met sponning).
Fig. 11. Onderbroken sponningen
om het doorslipelen van het water
te beletten.

1 cll.
Fig. 14. Kruishoutje voor potlooden
(keepldosje).

Fig. 12. Een eenvoudiger methode
om het doorsjjpelen te beletten.

Fig. 13. Voorbereidingen tot het maken

van een ronden kant door herhaald afsehuinen.

Fig. 15. Versehillende vormen voor de beeindiging van een schuinen kant.

raam- en deurkozijnen is de capillaire werking ofwel het doorzuigen van het water.
Het water baant zich een weg naar binnen
tusschen raam en kozijn door. Om dit te
verhinderen maakt men holletjes in de
sponningen, die dan dienst doen als gootj es,
zooals te zien is bij A en B van Fig. II,
waarop den naad tusschen een raam en
een kozijn is afgebeeld. Men ziet hier
twee plaatsen aangegeven waar men een
holletje kan maken. Beide holletjes zijn
echter alleen met speciale schaven te
maken, doch men kan een even goed

Fig. 16. Profielljjst of arehitraaf.

resultaat bereiken door een V-vormige
insnijding te maken in het kozijn en het
raam aan een zijde evenveel schuin te
strijken, zooals wij in Fig. 12 zien.
Het maken van schuine kanten.

De wijze waarop men scherpe hoeken
afschuint hangt of van de hoeveelheid hout
die men wil verwijderen. De schuine kant
wordt afgeteekend met een potlood. Een
kruishout kan men hiervoor niet gebruiken,
daar hierdoor de hoeken van den schuinen
kant al meteen bedorven zouden worden.

HET MAKEN VAN SPONNINGEN ENZ.
Men kan zelf een „kruishout voor potlooden" maken door een willekeurig stukje
afvalhout uit te snijden op den verlangden
afstand. Men noemt dit wel een keephoutj e. Een voorbeeld hiervan ziet men
in Fig. 14. Men schuift dit „kruishoutje"

Fig. 17. Hoe men een beitel houdt bll het afschuinen.

langs de plank, zooals in Fig. i8 is afgebeeld en teekent met een potlood de uiterste grenzen van den schuinen kant af.
Het in Fig. 14 afgebeelde kruishoutje of
keepklosje is gemaakt voor een schuinen
kant die 1 c.M. onder den kant van het
hout ligt, gemeten langs de rechte kanten
van de plank. De breedte van den schuinen
kant en de lengte van het te verwijderen
gedeelte zijn eveneens gemakkelijk op te
zetten, terwijl het de gewoonte is de geheele afschuining aan te geven op de eerstomschreven wijze.

loopt minder gevaar het hout voor de
snede in te scheuren als men den beitel
achterste voren houdt.

Uiteinden.
Het is zoo nu en dan noodzakelijk de
uiteinden van schuine kanten af te werken,
omdat deze vaak niet over de geheele
lengte van het hout doorloopen. Fig. 15
toont ons het einde van een sponning.
Zulk een einde wordt even ingezaagd en
10 a 15 c.M. van de sponning moet met
den beitel; gemaakt worden, onverschillig
hoe de rest van het overtollige hout verwijderd zal worden. Men noemt dit uitklinken om de schaaf te kunnen plaatsen.
Voor het maken van de uiteinden van
schuine kanten gebruikt men ook een
beitel. Men kan op verschillende manieren
een schuinen kant beeindigen, zooals men
ziet in Fig. 15. Tegenwoordig doet men
dit meestal op vrij eenvoudige wijze, doch
bij ouderwetsche meubelen paste men
meer gecompliceerd afgewerkte beeindigingen toe.

Het afschuinen van kopsch hout.
Het schuin afwerken van kopsch hout
veroorzaakt wat last. Hetzij men dit met
een beitel of met een schaaf doet, steeds
moet men de snede van het gereedschap
schuin houden ten opzichte van den af te
werken kant. Hierdoor krijgt men een

Het verwijderen van het overtollige.
Als er slechts weinig weggehaald wordt
doet men dit met een schaaf, doch voor
een breeden kant is het raadzamer eerst
een beitel te gebruiken. Zeer groote afschuiningen maakt men wel met een bijl.
In de beide laatste gevallen wordt de kant
toch afgewerkt met een schaaf. Men moet
met den draad mee steken als men met
den beitel het overtollige wegsteekt.
De wijze waarop men den beitel vast
moet houden als men het overtollige hout
verwijdert is aangegeven in Fig. 17. Men
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Fig. 18. Het uitzetten van een schuinen kant.
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zuiverder steek of streek dan wanneer
men de snede precies rechthoekig houdt
op de richting waarin de schuine kant
loopt. Het verdient aanbeveling een stuk
hout aan het einde van den schuinen kant
te bevestigen om te verhinderen dat van
groef gemaakt
door de veerploeg

wordt weggenomen
met een beitel

smalle rand die verwijderd kan
worden met een snijkruishout.
Fig. 19. Hoe men het overtollige hout verwlidert bll het
maken van een lijst.

het hout stukken afspringen. Dit behoort
men eigenlijk altijd te doen als men
kopsch hout bewerkt, tenzij men van beide
zijden naar het midden toe werkt. (Dit
werd reeds besproken in het hoofdstuk:
Glad maken van het oppervlak).

Ronde hoeken.
Het maken van ronde hoeken is eigenlijk
niets anders dan een herhaald afschuinen.
Men schaaft rondom den rand die men wil
afronden smalle schuine kanten of tot men
een bijna ronden vorm heeft bereikt. Fig.
13 geeft ons hiervan een voorbeeld. De
ronde kant wordt afgemaakt met een holle
Schaaf z.gn. hol of met ruw schuurpapier.
Hetzelfde wordt herhaald als de korte
zijden van de plank eveneens afgerond

moeten worden, men dient dan echter
dezelfde voorzorgsmaatregelen in acht te
nemen als die bij het afschuinen van
kopsch hout.

Profiellijsten.
Het maken van lijsten is al een buitengewoon moeilijke arbeid als men niet over
de noodige gereedschappen beschikt. Fig.
16 toont ons een veel voorkomende lijst
en Fig. 19 laat zien hoe wij het overtollige
hout verwijderen met behulp van een
veerploeg. Als de groeven klaar zijn wordt
het nu nog te verwijderen gedeelte verwijderd met een beitel en een boorschaaf
en de lijst verder afgewerkt met de benoodigde hollen en ronden. Heeft men
deze niet dan gebruikt men gutsen om de
gebogen vlakken te steken en men werkt
ze daarna bij met schuurpapier. Voor
korte lijsten is deze methode van werken
zeer bevredigend
en meestal heeft
men slechts korte
stukken noodig bij
reparaties. Heeft
men lange lijsten
noodig dan doet
men beter deze
kant en klaar te
laten maken.
Men wikkelt het
schuurpapier om Fig. 20 Schuurkurk voor het
sehuren van holle lllsten.
een rond stuk hout
of kurk, van zooveel mogelijk passenden
vorm, als men lijsten uitschuurt. Voor
elken ronden kant heeft men een apart
stuk noodig. Zoo b.v. voor de lijst die
afgebeeld is in Fig. i6 een voor A, een
voor B en een voor C. Fig. 2 toont ons
zulk een schuurkurk voor holle profielen.

Het maken van zwaluostaarten
ken moeten van den bovenkant af uitgezet worden. Men maakt eerst de lip
van stuk A, die dan op stuk B gelegd
wordt, waarna men den omtrek van deze
lip nauwkeurig op het hout afteekent. Het
hout wordt ingezaagd terwijl de snede
van de zaag gevoerd wordt Tangs den kant
van de potloodlijn die aan het wegvallende stuk grenst ten einde een goed
sluitende verbinding te verkrijgen. Het
hout wordt dan verwijderd op dezelfde
wijze als bij het maken van een houtlasch
op half hout ingekeept behandeld. Bij C
maakt men een kleine afschuining, waardoor de lip gemakkelijker in het andere
stuk gedreven kan worden zonder dat
men kans loopt de hoeken te beschadigen.

Voor het verbinden van planken die een
rechten hoek met elkaar vormen gebruikt
men het meest den z.gn. zwaluwstaart.
De verbinding is zeer sterk, ziet er goed
uit en bovendien is zij niet te moeilijk voor
een amateur.

Zwaluwstaarten op half hout ingekeept.
Den eenvoudigsten vorm van een zwaluwstaart ziet men afgebeeld in Fig. 5.
Dit is een verbinding op halfhout inge-

Gewone zwaluwstaart.
Vorm, maat en onderlinge ajstand der lippen.
Fig. 6 toont ons een zwaluwstaart van
een plank die io c.M. breed en 2 c.M.
dik is. De vorm, maat en onderlinge afstand der lippen hangen af van de breedte
van de plank, de meer of mindere belangrijkheid van het werk en den persoonlijken
smaak van den werkman. Kleine lippen
zijn mooier dan groote, doch zij moeten
groot genoeg zijn om aan hun eigenlijk
doel, het verbinden, te beantwoorden.
Fig. 6 toont ons een behoorlijke verdeeling
voor normale gevallen. De lippen zijn aan
den eenen kant io m.M. en aan den anderen kant 3 m.M. De afstand tusschen de
lippen bedraagt c.M. Deze tusschenruimte noemt men wel de uitklinking of
insteek. Indien men zacht hout gebruikt
moeten ze iets breeder zijn, voor het verbinden van harde houtsoorten zijn smalle
lippen voldoende. Men moet er om denken
de lippen niet te schuin af te laten loopen,
behalve dat het niet mooi staat wordt de
verbinding hierdoor zwakker. Als de verbinding goed gemaakt is behoeven de
lippen slechts weinig schuin toe te loopen.

Fig. 1. Het maken van de zwalnwstaartlippen.
Het verwijderen van het overtollige hout tusschen de lippen
met houten Kamer en beitel. Men kan dit het best in gedeelten
doers zooals aangegeven is in Fig. 7.

keept, waarbij de zwaluwstaart als versterking dient. Men teekent deze verbinding af alsof men een houtlasch op half
hout ingekeept wil maken (zie het hoofdstuk over Houtverbindingen). Beide stuk97
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Het afteekenen of
afschrijven.
Het is raadzaam
voor den amateur de
lippen het eerst te
maken, zoodat elke
onregelmatigheid nog
hersteld kan worden.
De twee planken, die
met elkaar verbonden
worden, schaaft men
af tot de juiste dikte
en breedte, en deze
worden daarna in de

•••*•-•*"

Fig. 2. Controle of het hout niet seheluw is voor men zwaluwstaarten maakt.
Zet twee rechte stukken hout (reilatjes genaamd) van gelijke breedte op hun kant. Kijk
daarna over den eenen naar de andere. Ms de plank recht is moeten beide bovenkanten
in een vlak liggen.

Fig. 3. Het uitzetten van den zwaluwstaart.

Stel het kruishout op de dikte van de plank en teeken met een lichte streep op de
oppervlakte op beide kanten van het hout vanaf het Bind af. Men teekent de lippen
eerst af en steekt ze dan uit v66r men de zwaluwstaarten afschrijft. De zwaluwstaarten
kunnen afgeteekend worden als in Fig. 8 aangegeven.

lengte op maat afgezaagd. Men zet
de voorkantmerken aan de binnenzijde van de
verbinding.
Dit is in tegenstelling met de gewone wijze van
werken, daar de
goede zij de bij
doozen, laden lenz.
juist de buitenzijde is. Men merkt
dus de slechtste

kant als voorkant. Men
meet de dikte der planken en met een kruishout
of keepklosje zet men
nu de dikte van deze
plank uit vanaf de kopkanten om de length van
de lippen aan te geven.
De twee buitenste lippen
teekent men daarna af
en deelt vervolgens
overgebleven ruimte in
met gebruikmaking van
een duimstok of een
passer. Als dit geschied
is haalt men door middel
van een winkelhaak de
lijnen die de grootste
breedte van de lippen
aangeven over op de

Fig. 4. Het zagen van de lippen voor een zwalnwstaart.
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uit te zetten, daar de doos of de omlijsting
anders geen zuiveren rechthoek zal vormen. Men moet ook de verschillende einden merken of nummeren om er zeker van
te zijn dat de lippen en zwaluwstaarten
die bij elkaar hooren inderdaad ook bijeengevoegd worden als men het geheel in
elkaar zet. Indien men in dit opzicht
achteloos te werk gaat is alle arbeid vergeefsch geweest. Als men een doos maakt
teekent men eerst al de lippen of voor men
gaat zagen.
Het maken van de lippen.
Fig. 5. Zwaluwstaart op

half hout ingekeept.

kop- en binnenkanten van den plank. Men
kan ook een zwei gebruiken om aan te
geven hoe de schuine lip afloopt. Men moet
er vooral goed om denken dat dus de lip
aan den binnenkant het breedst is. Iemand,
die voor het eerst zwaluwstaarten maakt
kan zich hierin gemakkelijk vergissen.
De zwaluwstaart wordt in het algemeen
gebruikt voor doozen, kisten, laden of
omlijstingen die vier zijden hebben, het is
dus geraden de stukken twee aan twee

Deze worden gezaagd met een kleine
handzaag of met een kapzaag, zooals te
zien is in Fig. 4 en Fig. 7. Het overtollige
afgeschreven
daglijn

Fig. 7. Het inbakken van zwaluwstaartlippen.
De teekening geeft de methode aan waarop men het afvalhout tusschen de lippen moet verwijderen. Steek het hout
halverwege weg in twee keer, daar de plank om en doe
hetzelfde vanaf den achterkant.

Fig. 6. Gewone zwaluwstaart voor het in elkaar gaan.

wordt verwijderd met houten hamer en
beitel (zie Fig. 1 en Fig. 7). Men gebruikt
liefst een beitel met een schuinen kant en
men let goed op dat de kanten van het
hout wel volkomen vlak en haaksch afgestoken worden. Men verwijdert het
overtollige halverwege (Fig. 7) en draait
daarna de plank om ten einde de rest te
verwijderen vanaf de andere zijde. De
rechte kanten, die bewerkt zijn moeten,
zooals wij reeds zeiden, volkomen haaksch
zijn, desnoods kan men ze echter in het
midden iets te veel uitsteken, waardoor de
verbinding aan de voorzijde steviger zal
vastklemmen.

z oo
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Het afteekenen en uitzagen van de
zwaluwstaarten.
De zwaluwstaarten worden afgeteekend
als aangegeven is in Fig. 8. Men zet den
zijkant van de eerste plank met lippen op
den rand van de tweede plank en met een

het hout en verwijdert na het maken der
verbinding de uitstekende stukken. Aan
den verkeerd gezaagden zwaluwstaart kan
men zien langs Welke lijnen het hout of zal
breken omdat de zwaluwstaart (dus ook
de lip) te schuin verloopt. (Zie dun lijntje
in Fig. 9). Men dient met het afschuinen der lippen hier dan ook
ter dege op te letten.

Het bevestigen van den zwaluwstaart.
Als de lippen en zwaluwstaarten
gezaagd zijn, probeert men eerst of
ze passen door de plank met de
lippen recht op in de bankschroef
te zetten en de plank met de zwaluwstaarten op de lippen te plaatsen en deze hierin te slaan. Men
plaatst een stukje hout op de
zwaluwstaarten ten einde deze te
beschermen tegen de hamerslagen
en om te verhinderen dat een lip
van het hout naast een zwaluwstaart wegbreekt als deze in de
opening geschoven wordt. Als de
Fig. 8. Het afteekenen van de zwaluwstaarten voor eengewone
zwaluwstaart.
verbinding goed past wordt ze weer
uit elkaar genomen, de verbinpotlood of scherpe naald (kraspen) geeft dingsvlakken worden met lijm bestreken
men de plaats van de zwaluwstaarten aan. en de planken worden weer in elkaar gezet.
Met een winkelhaak brengt men de eind- Als de verbinding goed is, behoeft men
punten over op den zijkant, waarna men Been verdere middelen toe te passen om
begint met in te zagen. Ook de zwaluw- haar te versterken, maar sours is het
staarten zaagt men met een kleine hand- noodig haar door het inslaan van een paar
zaag of met een kapzaag (Fig. io) en wel spijkers of draadnagels te versterken. De
langs den kant van de lijn die grenst aan
het hout dat wegvalt. De stukken die nu
weg moeten worden daarna weer met hamer en beitel weggehakt. De twee buitenste
zwaluwstaarten kunnen geheel met de
zaag verwijderd worden; dit zijn eigenlijk
verkeerd
goed
slechts halve zwaluwstaarten.

Goede en slechte zwaluwstaarten.
Fig. 9 toont ons goede en slechte zwaluwstaarten. De middelste vertoont een smallen
schuinen kant waardoor de lip in de
zwaluwstaart geschoven kan worden zonder dezen laatsten te beschadigen. Een
andere manier is de volgende: men maakt
de lippen iets Langer dan de dikte van

smalle afschuining voor het
gemakkelijker inschuiven van
de lippen

Fig. 9. Goede en slechte zwaluwstaarten.

lippen moeten stevig sluiten als men zacht
hout gebruikt, daar dit gemakkelijk
samengedrukt wordt, doch men moet met
de hand (dus zonder gebruik te maken van
een hamer) de verbinding in elkaar kunnen
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zetten als men harde houtsoorten gebruikt.
De lippen mogen bij harde houtsoorten
iets smaller zijn dan bij zachte daar ze niet
zoo gauw af zullen breken, ook zal men
dan de zwaluwstaarten naar verhouding
wat kleiner nemen.

Als men de zwaluwstaarten het eerst
maakt.
Als men de zwaluwstaarten het eerst
maakt bevestigt men eenige of alle benoodigde planken op elkaar en zaagt men
de zwaluwstaarten voor alle tegelijk.
Hierdoor spaart men tijd uit doch men
Fig. 10. Het zagen van de zwaluw-

staarten voor de verbinding.

en andere plaatsen waar
het niet wenschelijk is
het kopshout zichtbaar
to doen zijn. De lippen
van den voorkant worden het eerst gemaakt,
zooals men ziet in Fig.
14. Zij zijn moeilijker
dan gewone lippen, omdat men ze slechts voor
een gedeelte kan zagen.
De lippen moeten dus
zorgvuldig met een beitel
Fig. 11. Het afteekenen van de lippen

als de zwaluwstaarten het eerst gemaakt zijn.

kan deze methode alleen
toepassen als men verscheidene van dezelfde
grootte moet maken. In
dit geval teekent men de
lippen af van de zwaluwstaarten, zooals in Fig. ii.
Men moet de lippen dan
afsteken aan den kant van
de zaaglijn, die zich op
het afvalhout bevindt.

Overdekte zwaluwstaart.
Vow, de voorkanten van

laden.
Deze verbinding (Fig.
13) wordt gebruikt voor
de voorkanten van laden
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Fig. 13. Overdekte zwaluwstaart.

Fig. 15. Verborgen of blinde zwaluwstaart, binnenste buiten gekeerd.

uitgestoken worden. Men teekent de
lippen op dezelfde manier of als bij een
gewonen zwaluwstaart. Doordat de plank
aan den voorkant meestal dikker is
dan een zijplank, moeten de lippen en
zwaluwstaarten buitengewoon nauwkeurig
uitgezet worden. Meestal is de voorkant
c.M. dikker dan een zijkant (zie
Fig. 13), doch niet altijd is dit het geval.
Men behoeft zich niet te vergissen, daar
men het kruishout of keephoutje toch maar
een keen behoeft te stellen en wel op de

vergroeve voOr
den bodem
van de lade

dikte van een zijplank. Op de voorplank
worden de lippen nu uitgezet op den
binnenkant en op den kopkant. Op de
zijplank wordt de diepte van de zwaluwstaarten aan buiten- en binnenkant afgeteekend. Als de lippen klaar zijn zet
men de zwaluwstaarten uit als bij een
normale zwaluwstaartverbinding en op de
gewone wijze wordt het overtollige hout
verwij derd.

Verborgen zwaluwstaarten of zwaluwstaarten met verstekborst.
De eenvoudige verborgen zwaluwstaart.
Dit zijn verbindingen waarbij de zwaluwstaart niet te zien is als de verbinding
in elkaar zit. Men kan dit het gemakkelijkst
doen door de lippen van een overdekte
zwaluwstaart te verkorten, zooals aangegeven is door de gestippelde lijn bij A,
Fig. 14. In dit geval moet men de buitenlippen naar binnen verplaatsen, zooals in
Fig. 15, zoodat alle lippen in de zijplank
van de lade verborgen zijn. Zet men de
verbinding in elkaar dan ziet deze er uit
als een verstek en alleen een smalle strook
kops hout, B fig. 14 blijft zichtbaar.

Gewone verborgen zwaluwstaart.

Fig. 14. Voorkant van een lade.

De gewone worm van een verborgen zwaluwstaart ziet men afgebeeld in Fig. 15.
De twee stukken zijn naar buiten gedraaid
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zoodat de constructie duidelijk zichtbaar
wordt. De beide voorkantmerken staan
op den binnenkant. Fig. 16 geeft het boven-aanzicht terwijl de planken in een
stand zijn gezet om in elkaar te worden
geschoven. Het is een buitengewoon

zwaluwstaart

Fig. 16. Bovenaanzieht van een verborgen zwaluwstaart.

moeilijke verbinding, zelfs voor een vakman. Als de verbinding in elkaar zit ziet
zij er uit alsof zij met een verstek in elkaar
gegaan is en men heeft geen vermoeden
dat er een zwaluwstaart onder ligt. Het
verstek is echter het lastigste deel van de
geheele verbinding omdat de lippen niet
in de zwaluwstaarten schuiven als het
verstek buiten de afgeteekende lijnen is
afgewerkt en omdat in het omgekeerde
geval de naad of borst van het verstek
een gaping vertoont.
De lippen worden het eerst gemaakt
(Fig. 15); de buitenste lippen worden iets
naar binnen verplaatst om ruimte te geven
aan het verstek, anders zou men op de
smalle kanten ook geen versteklijn krijgen.
Het is raadzaam de kopkanten van de
plank eerst slechts gedeeltelijk af te
werken, zooals bij B, Fig. 17. Men beschadigt dan de scherpe hoeken niet als
men de lippen en zwaluwstaarten maakt.
Bij B heeft men dan ongeveer 1 c.M. om
het verstek te zagen, doch deze afstand
hangt natuurlijk af van de dikte van de
plank. Als de lippen gemaakt zijn worden
de zwaluwstaarten afgeteekend als in
Fig. 17. Men maakt deze zwaluwstaarten
dan op de gewone wijze. De verstekken
worden met een beitel gemaakt en ook
wel verder afgewerkt met een smalle
boorschaaf. Er zijn nog andere soorten
zwaluwstaarten die in verschillende hoofdstukken nader omschreven zullen worden.
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De algemeene principes zijn echter in alle
gevallen hetzelfde en men zal geen moeilijkheden hebben als men de hier gegeven
aanwijzingen begrepen heeft en in staat
is ze toe te passen.

Recapitulatie.
Schaaf of zaag de plank af tot de gewenschte breedte, dikte en lengte. Maak
de uiteinden haaksch. Merle de slechte zijde
van de plank als voorzijde. Houdt de
planken tegen elkaar alsof de verbindingen
reeds zijn aangebracht en nummer de
hoeken die samen een verbinding vormen
met hetzelfde nummer. Zet met het kruishout of keephoutje zonder druk uit te
oefenen de dikte van de eene plank op de
andere uit en omgekeerd. Verdeel de lippen
in overeenstemming met de breedte van
de plank, ongeveer 21-31 c.M. van
elkaar verwijderd. Laat de lippen weinig
toeloopen, de schuine kant moet ongeveer
een hoek van 8o° maken met de binnenzijde der plank. Het breedste gedeelte van
de lip ligt aan de binnenzijde van de doos,
kist, lade, of omlijsting. Maak de lippen.
Schrijf de zwaluwstaarten af volgens de

Fig. 17. Het afteekenen van de zwainwstaarten voor eeo

verborgen zwaluwstaartverbinding,

lippen. Zaag de zwaluwstaarten in aan den
kant van de lijn die aan het afvallendehout grenst, zorg dat de verbinding stroever is bij zachte houtsoorten dan bij harde.
Probeer of de verbinding goed is voor gij,
deze gaat lijmen.

Beefs
De beitel kan beschouwd worden als het
„manusje van alles" in de gereedschapskist. Men heeft hem nagenoeg bij elke snort
arbeid noodig. Er zijn slechts weinig verbindingen die men zonder hulp van dit
nuttige instrument kan maken en bovendien doet het nog zijn dienst bij allerlei
andere werkjes. De amateur echter, die
slechts zoo nu en dan voor zichzelf iets
maakt zal in het algemeen genoeg hebben
aan een beitel en in dat geval is de gewone
steekbeitel van 1" of ii" de geschiktste.
Deze beitel is stevig genoeg om voor betrekkelijk zwaar werk te dienen en toch
niet te lomp voor fijneren arbeid. Een
beitel als deze ziet men afgebeeld in Fig. 3.
Een nuttige aanvulling geeft de 1" steekbeitel. Hij is goed te gebruiken voor het
steken van inkepingen die te smal zijn
voor den grooteren beitel. Ten slotte kan
men nog een
steekbeiteltje voor klein

werk en een kruisbeitel aan zijn uitrusting toevoegen indien men reeds eenige
vorderingen gemaakt heeft op het gebied
der houtbewerking. De kruisbeitel loopt
langs de kanten schuin af. Deze beitel is
vooral voor fijn werk buitengewoon geschikt doch kan niet voor zwaar werk gebruikt worden. Men kan er b.v. Been gaten
van een pen en gatverbinding mee uithakken, omdat de beitel de vrij hevige
slagen van een houten hamer niet zou
kunnen verdragen en daar dus te slap
voor is.
Voor het maken van een gat voor een
pen en gatverbinding neemt men bij voorkeur een hak-, kant- of schietbeitel, welks
bouw er op berekend is aan de slagen van
een houten hamer weerstand te bieden.
Van dit gereedschap zijn verschillende
maten verkrijgbaar. De meest gangbare
maat is 154-". De reden hiervan is dat de

Fig. 1. Het aanzetten of afwetten van den beitel op een oliesteen.
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planken voor pen en gatverbindingen, door
den amateur gebruikt meestal 4- 2 c.M.
dik zijn. De breedte van het gat is gewoonlijk 1 van de dikte van de plank,
zoodat een -,5,- beitel vrij goed in het gat,
dat men inhakken moet, past.

Het scherpen van een beitel.
Het spreekt vanzelf dat men alleen
met een scherpen beitel goed werk kan
verrichten. Hoeveel kracht men ook aan-
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met den steen maakt juist is, daarom zorge
men er voor dat bij het opzetten de schuine
kant in zijn geheel op den steen rust. Nu
drukt men het handvat even naar boven.
Door deze beweging blijft alleen de snede
op den steen rusten, doch de hoek die
de snede met den steen maakt is slechts
weinig grooter dan de hoek dien de schuine
kant met den steen vormt.
Tracht men de snede precies in het verlengde van den schuinen kant aan te

Fig. 2. Het verwjjderen van de braam op den platten kant. Let op dat de beitel geheel vlak ligt.

Wendt, men zal nooit een vlakke en rechte
snede maken als de beitel niet in orde is.
Heeft men den beitel pas gekocht dan is
hij niet scherp, de kant van onder is slechts
bijgeslepen met een slijpsteen; men noemt
dit de „vouw". De snede is dus te grof
en moet bijgewerkt worden eerst op den
slijpsteen, daarna op den oliesteen.
Giet enkele druppels olie op den oliesteen, neem het handvat van den beitel
in de rechterhand en plaats den beitel in
een schuinen stand op den oliesteen. Het
is van veel belang dat de hoek die de beitel

zetten (men drukt dan het handvat niet
naar boven) dan zal de snede te fijn zijn
en dikwijls de voorkant niet worden geraakt
zoodat de beitel dus nooit scherp wordt. In
ieder geval duurt het aanzetten dan ook
nog heel wat Langer. Wanneer men echter
het handvat te ver naar boven drukt dan
wordt de snede te grof en de hoek met het
voorvlak gevormd te groot, zoodat het
gereedschap niet behoorlijk aan zijn doel
beantwoordt. Men zal in de praktijk bemerken dat de hoek na herhaald aanzetten
of afwetten grooter en grooter wordt; dit is
IT — 4
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Fig. 3. Het afsteken van een hoek met een steekbeitel.
Bij het gebruik van een steekbeitel moet men enkele eenvoudige regelen in acht nemen. Het is van groot belang dat het
hout waaraan men werkt geheel vlak op de werkbank ligt. Hierdoor loopt men geen gevaar dat er aan den onderkant
stukjes of zullen springers. De wijsvinger van de linkerhand wordt om het blad gelegd om den beitel in de goede richting
te houden en om te verhinderen dat het instrument schade aanricht als het uitschiet. De linkerhand drukt de plank
stevig op de schaafbank. Men verkrijgt een beter resultaat als men achtereenvolgens verscheidene smalle stukjes afsteekt,
dan wanneer men in een paar steken al het afvalhout tracht te verwijderen.

BEITELS
een teeken dat de beitel weer eens opnieuw
geslepen moet worden op de slijpsteen.
Maar wij keeren tot het scherpen op den
oliesteen terug: de linker hand wordt op
het blad geplaatst als in Fig. I om den
gewenschten druk uit te oefenen en den
beitel in de goede richting te houden. Men
schuift het stuk gereedschap voor en
achterwaarts en blijft niet steeds in dezelfde richting over de steen gaan, daar
deze hierdoor ongelijk zou slijten en
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moeilijk te zien daar deze door het licht
niet gereflecteerd wordt. Neemt men een
dunne Witte lijn waar, dan is dit een teeken
dat het werk nog niet voldoende gevorderd is. Ook kan men te Tang wetten en
daardoor al licht in verschillende schuinten. Men wet dan de vouw rond, hetgeen
ook niet goed is. Doch er is nog een andere
methode om te constateeren of de snede
scherp is. Door het wrijven op den steen
ontstaat een braam op den vlakken kant

Fig. 4. Het steken van een houtlasch op halfhout ingekeept. De linkerhand bevindt zich achter de snede.

plaatselijk uithollingen zou gaan vertoonen. Sommige vaklieden geven er de
voorkeur aan de snede van den beitel
recht op de lengterichting van den steen
te houden, anderen houden haar eenigszins schuin, zooals in Fig. 1, hetgeen naar
zij meenen een betere snede geeft. Het
doet er niet toe Welke methode men volgt
als men er maar voor zorgt dat elk deel
van de snede goed afgewet wordt.
Na eenige ondervinding opgedaan te
hebben kan men onderscheiden of de snede
scherp genoeg is. Een scherpe snede is

en wanneer deze geheel ontstaan is kan
men aannemen dat de snede overal geraakt
is. Deze braam moet echter verwijderd
worden. Met het bovenste lid van den
duim (de nagel dus) strijkt men recht over
de snede, eenigszins Tangs het voorvlak
van den beitel. Is er een braam dan voelt
men deze onmiddellijk. Is van de braam
nog niet veel te merken dan is de snede
zeker nog niet overal geraakt. Om de
braam te verwijderen legt men den beitel
met den vlakken kant plat op den steen
en schuift hem voor- en achterwaarts als
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in Fig. 2. Men moet er wel goed aan denken dat de beitel dan goed vlak gehouden
wordt daar een schuine kant aan deze
vlakke zijde het werktuig in zijn functie
belemmert. Men draait den beitel om ten
einde de braam te verwijderen. Sommigen
zetten daarna den beitel nog eens aan op
een stuk zacht leer, hetgeen echter meestal
overbodig is. Daarmede wordt wel elk
spoor van de braam, die nog aan de snede
vast mocht zitten, verwijderd. Hoewel het

eerste plaats voor te zorgen dat het hout
goed vlak ligt. Als de of te steken kant
niet ondersteund is, loopt men de kans dat
de beitel het hout aan de onderzijde afsplintert. Het verdient aanbeveling een
stuk hard hout uitsluitend als onderlegger
bij het steken te gebruiken, een z.gn.
steekplankje. Men lette er op hoe in Fig. 3
de wijsvinger van de linkerhand om het
blad van den beitel sluit. De winger houdt
den beitel in de goede richting en zorgt

Fig. 5. Afteekenen of afschrjjven met beitel en winkelhaak.

aanzetten of afwetten op een z.gn. olieof wetsteen gebeurt, voegt men slechts
zelden lijnolie toe, doch gebruikt hiervoor
schoon water. Zie hierom ook blz. 68
waar eveneens het aanzetten of afwetten
behandeld is.

Het gebruik van den steekbeitel.
Het wegsteken van een rechten kant
is wel een van de eenvoudigste handelingen
die men met een steekbeitel kan verrichten. Fig. 3 toont ons hoe men het instrument moet houden. Men dient er in de

er voor dat als de beitel even op- of terugspringt hij Been schade aanricht. De linkerhand heeft nog een tweede functie: zij
moet het hout op zijn plaats houden door
daarop flinken druk uit te oefenen. Als
men niet zeker is of men het hout wel voldoende met de linkerhand alleen vast kan
houden, zet men het op de een of andere
wijze vast, bij voorkeur met een of andere
houtklem. Tracht nooit een dik stuk in
zijn geheel in een keer weg te steken.
Hiervoor zou men een te groote kracht
met de rechterhand moeten aanwenden,

BEITELS
waardoor de beitel kan slippen en een
ongeluk kan veroorzaken. Beter is het
kleine stukjes tegelijk weg te steken.
Behalve dat dit minder gevaarlijk is,
heeft deze werkwijze het voordeel dat men
veel netter kan afwerken en geleidelijker
den goeden worm nabij komt.

Afschuinen met den beitel.
Er bestaat een algemeene regel die men
bij het hanteeren van den beitel altijd in
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Fig. 4, waar men bezig is een houtlasch
op half hout ingekeept te maken. De
duim van de linkerhand wordt onder den
beitel gelegd, zoodat deze niet valt voor
het geval men het instrument met de
rechterhand even los zou moeten laten om
het handvat daarna met den palm van de
hand flink aan te drijven. De wingers
worden over het blad gelegd en de pink
ligt op het hout, waarin men steekt, om
de hand op haar plaats te houden, waar-

Fig. 6. Het insnijden van een smalle afsehnining aan de borst van een pen eener pen-en-gat-verbinding.

acht moet nemen. De linkerhand moet
zich altijd achter de snede bevinden. In
negen van de tien gevallen houdt de
linkerhand den beitel alleen in de goede
richting en doet dienst om het hout te
steunen. Zij moet zich dus steeds dicht
bij de snede bevinden. In geen geval echter
mag de linkerhand voor de snede geplaatst
worden. De kleinste afwijking van het
instrument zou een ernstige kwetsuur ten
gevolge kunnen hebben.
Men ziet de juiste wijze waarop men een
beitel moet hanteeren gedemonstreerd in

door zij in staat is den beitel te sturen.
Een houtlasch op half hout uitgekeept
als deze, wordt eerst ingezaagd met de
zaag tot aan de horizontale lijnen. Het
overtollige hout wordt daarna eerst verwijderd aan de eene zijde en wel in een
hellende richting, zooals in Fig. 4 aangegeven. Men houdt den bovenrand die
het verst van het lichaam verwijderd is
dus intact. Doet men dit niet dan splintert
het hout weg en krijgt men geen kantige
zijvlakken. Men draait nadat de eene helft
verwijderd is op deze manier de plank in de
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bankschroef om en de rest van het afvalhout wordt nu weggestoken. Ten slotte
houdt men den beitel vlak op den onderkant van de inkeping en schuift deze over
het hout, zoodat
men slechts dunne laagj es afsteekt. Op deze
wijze verkrijgt
men een volkomen vlak en
haaksch oppervlak.

haald moet worden dan moet men het
dikke eind van den winkelhaak afwisselend
tegen den Breeden kant en tegen den
smallen kant houden. Doet men dit niet

Het afteekenen
met een beitel.
De beitel kan
eveneens goede
diensten bewijzen
bij het afteekenen. Indien men
b.v. de pen van
een pen en gatverbinding wil
maken kan men
deze veel nauwkeuriger afteekenen met een beitel
dan met een potlood. Bovendien
kan men tegelijkertijd onmiddel lijk buiten de uitgezette lijn een
smalle driehoekige groeve uitsteken, zooals in Fig.
6, waarin men de
zaag kan plaatsen
als men de borsten
in gaat zagen.
Hierdoor is het
niet alleen gemakkelij ker om de Fig. 7. Het uithakken van een zwalnwstaart. Eerst hakt men dwars op den houtdraad.
zaag de goede
richting to geven maar tevens wordt de dan geeft de kleinste onregelmatigheid
bovenrand afgestoken, waardoor hij scher- een verloopen van deze lijnen en is dan
per is dan wanneer hij gezaagd zou zijn. de oorzaak dat de lijnen omgaand elkaar
Heel veel past men deze methode echter niet ontmoeten, dos niet sluiten. Men
niet toe. Wanneer een lijn over alle vier de lette er op dat in Fig. 5 de beitel met
kanten van een stuk hout haaksch omge- den schuinen kant Haar den winkelhaak

BEITELS
toegekeerd is en zoowel een hoek met dezen
als met de plank maakt. Hierdoor verhindert men niet alleen de punt om met
de nerf mee te loopen, doch ook komt het
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het dikke eind van den winkelhaak, zoodat
deze stevig tegen het hout gedrukt wordt.
In Fig. 5 en 6 wordt een kruisbeitel gebruikt. Voor het afteekenen en het maken
van smalle insnijdingen is dit
werktuig geschikter dan alle andere
beitels. Men lette
er op dat ook in
Fig. 6 de linkerhand achter de
snede gehouden
wordt.

Het uithakken
met den beitel.

Fig. 8. Het gebruik van den kant-

scherpe gedeelte niet met het blad van de
winkelhaak in aanraking. Men make liever
eenige lichte insnijdingen in plaats van
een zware. Houd de vingers van de linkerhand buiten de lijn die door de snede gemaakt wordt en plaats den duim achter

Bij het maken
van sommige verbindingen is het
noodzakelijk den
beitel door middel
van een houten
hamer in het hout
te drijven. Wij
maken er u in het
voorbijgaan op
attent dat men
nooit een gewonen ijzeren hamer
mag gebruiken
om op het heft
van
den beitel te
:1
slaan. Na verloop
van tijd zou dit
handvat, hoe
sterk het ook moge zijn, stuk gaan
en afsplinteren.
Bij het maken
van een zwaluwstaart b.v. heeft
men een houten
hamer noodig om
of hakbeitel.
op het handvat
van den beitel te slaan. Fig. 7 geeft ons
hiervan een voorbeeld. De zijvlakken
van den zwaluwstaart zijn reeds ingezaagd en men steekt met den beitel
het overtollige hout weg. Men begint
altijd dwars op de richting van de hout-

ri g

BEITELS

draad uit te steken of in te hakken. Men
maakt een tamelijk diepe snede, c.M.
van de afgeteekende lijn verwijderd (het
einde van de lip of uitkeping), plaatst
daarna den beitel op den zijkant en drijft
het werktuig in het hout met eenige lichte
slagen van den hamer. Men verwijdert den
spaander zoodra men de eerste insnijding
bereikt heeft en plaatst den beitel daarna
weer in de eerste snede, die men verder
uitdiept. Heeft men al het hout bijna
weggestoken dan plaatst men den beitel
op de afgeteekende lijn die aangeeft waar
het einde van de lip of uitkeping moet
komen. Men doet dit niet onmiddellijk bij
den aanvang, omdat de beitel als gevolg
van zijn wigvormig einde buiten de aangegeven lijn gedreven zou kunnen worden
en men dan ook niet zulke strakke kanten
krijgt. Het is raadzaam de plank die men
uitsteekt goed op de werkbank te bevestigen daar ze anders losspringt en de beitel
moeilijk teruggehaald kan worden. Bovendien steekt en hakt men het beste op het
stevigste gedeelte van de schaafbank, dus
liefst boven een van de pooten. Als het
vlak dat men afsteekt haaksch op het
vlak van de plank moet staan is het beter
eerst de eene helft weg te steken, de plank
om te draaien en daarna de andere helft
uit te steken, men kan er dan vrij zeker
van zijn een goed vlak en haaksch vlak
te maken.

Het gebruik van den kantbeitel.
Daar men voor het maken van een gat
in een pen en gatverbinding den beitel
altijd aandrijft met een houten hamer, is
de kantbeitel veel zwaarder gebouwd dan
een gewone steekbeitel. Men ziet een kantof hakbeitel afgebeeld in Fig. 8.
Er bestaan echter nog zwaarder gebouwde hakbeitels. Deze noemt men dan
schietbeitels. De algemeene opmerkingen

over het uithakken Belden eveneens voor
het opsteken van gaten van een pen en
gatverbinding. De plank wordt op de
werkbank bevestigd zoo dat het eind dat
bewerkt wordt boven een poot van de tafel
komt te liggen.
Om den arbeid zoo veel mogelijk te vergemakkelijken kan men een gedeelte van
den afval eerst met een boor verwijderen,
waarvan het ijzer iets minder diameter
heeft dan de breedte van het blad van
den beitel. Daar de zijkanten van het
gat precies evenwijdig met de zijkanten
van het hout moeten loopen moet men
om het gat te hakken aan den kopkant
gaan staan zooals in Fig. 8. Hierdoor is
men in staat te beoordeelen of de beitel
wel goed verticaal gehouden wordt. Als
men in twijfel verkeert zet men een
winkelhaak recht overeind op de werkbank of bezijden tegen het hout. De amateur begint het best in het midden van het
gat. Vervolgens verplaatst men den beitel
met het hakken steeds meer naar voren
tot men het eind bereikt heeft. Daarna
draait men den beitel om en beweegt hem,
naar het andere einde. Het verdient aanbeveling een anderen, liefst smalleren,
beitel bij de hand te hebben om het overtollige hout te verwijderen. Om er zeker
van te zijn dat de diepte van het gat
overal hetzelfde is, plakt men een stukje
papier op den zijkant van den beitel als
merkteeken. Daar dit gevaar loopt met
het hakken en wrikken er of te gaan geeft
men ook wel met een vijl een kleine inkeping op een der hoeken, aan te bevelen
is dit niet daar het minder mooi staat en
de beitel er niet beter door wordt. Dit is
vooral gemakkelijk als men een aantal
gaten van dezelfde diepte moet maken.
Ook kan men met potlood een teeken op
den beitel geven als deze er in zit en na
verwijdering de diepte van het gat vanaf
de snede meten.

Een aardige boekenkast
Indien men niet veel boeken bezit is een
boekenkast van het formaat als in de
Fig. 1-3 gewoonlijk wel voldoende. Men
kan er de boeken in opbergen die men in
ieder gezin aantreft en bovendien blijft er
dan nog wel ruimte over voor andere
dingen. De kast heeft wel is waar slechts
een deur, doch deze is maar voor een deel
van glas, zoodat de ruimte die niet bestemd
is voor boeken, door het onderpaneel bedekt wordt. Eikenhout is het geschiktste
materiaal voor een meubelstuk als dit. De
gedraaide pooten en de lijsten kunnen
klaar gemaakt gekocht worden.

worden nu, nadat ook deze op lengte en
breedte zijn afgewerkt, hierin vastgelijmd
en daarna gespijkerd. Voor het afschrijven
der kepen zet men een kruishout op de
=.......aNI..1,...•••••..■...............■••••r=.............M.NMM........M.I..niS

Het bovendeel. — De Zijkanten.
Uit de illustraties ziet men dat de kast
in tweeen gemaakt wordt: het bovendeel
en het onderstuk. Wij zullen beginnen
met het bovendeel. Fig. 2 geeft de voornaamste maten aan en in A. Fig. 3 ziet
men hoe de constructie is. De zijkani en
worden van hout ter dikte van -,13- of i
Amsterdamsche duim gemaakt. Men begint den voorkant van het zijschot recht
te schaven en zaagt daarna den boven- of
onderkant haaksch ten opzichte van dezen
voorkant af. Men bepaalt nu nauwkeurig
de lengte van het zijschot en zaagt ook
het andere eind haaksch af. Ten slotte
maakt men de plank op de goede breedte.
Aldus maakt men twee planken, er voor
zorgende dat deze beide zijkanten precies
gelijk zijn. Controleer dit door ze op dezelfde wijze als ze in de kast tegenover
elkaar zullen staan tegen elkaar te zetten.

De verbindingen.
Een eenvoudige wijze om boven- en
benedenplanken aan de zijkanten te verbinden is aangegeven in A, Fig. 3. Men
ziet in B en C afgebeeld hoe de verbindingen afgeschreven en ingezaagd worden.
Aan de uiteinden van de zijschotten zaagt
men kepen uit die den worm hebben van
een sponning en de boven- en onderplank

Fig. 1. Een aardige boekenkast voor de huiskamer.

dikte van de boven- en onderplank en
teekent daarmede een lijn op de binnenzijde van de zijschotten af, zooals in B,
Fig. 3. Hierop stelt men het kruishout op
de diepte van de keep en zet deze uit
vanaf den binnenrand van het zijschot op
den onder- en bovenkant daarvan, op het
kopshout dus. In C ziet men hoe het
afvalhout verwijderd wordt. Men zaagt
III-1
113

I14

EEN AARDIGE BOEKENKAST

eerst de keep dwars op de nerf in en daarna
in de lengterichting van het hout aan
beneden- en bovenzijde. Met een beitel
verbetert men eventueele onnauwkeurigheden.

of de vier planken haaksch verbonden zijn.
De diagonaal van rechts boven naar links
onder moet dan gelijk zijn aan die van
links boven naar rechts onder.

Bowen- en onderplank.

Het fries is van dezelfde dikte als de
deur n.l. duims hout. In Fig. 3 D ziet
men hoe dit bevestigd wordt. Het past
precies tusschen de beide zijwanden en
wordt eerst gelijmd en daarna vastgespijkerd. Men zal bemerken dat aan de
einden een paar openingen overblijven,
doordat de kepen aan den bovenkant in
de zijschotten bij het maken geheel doorgaand gemaakt zijn, zie in Fig. 3, waar
deze opening duidelijk zichtbaar is. Deze
openingen worden door een ornament
(zie Fig. I en ook voor Fig. 3) bedekt.
Men lijmt een lijstje van 4 of 8 duim
dikte langs den onderkant van het fries.
Deze lijst loopt tot de zijkanten door
en loopt ook daarop om, zoodat op de
hoeken deze in verstek tegen elkaar
gemaakt moeten worden

Men kan de boven- en onderplank van
goedkooper hout, b.v. vurenhout maken.
Bij het op lengte zagen diene men er om
te denken dat ze niet zoo lang zijn als de
boekenkast breed is, dus dat hun lengte
verminderd moet worden met tweemaal
de dikte van den opstaanden kant van de
lip, die aan de zijschotten blijft. Ook de
breedte is niet gelijk aan de diepte van de
kast. VOOr de bovenplank komt een fries
en voor de benedenplank de deur.

Fries.

Achterkant.
Men neemt een plaat triplex ter dikte
van 4 a 5 m.M. voor den achterwand. Men
kan deze achterkant zoowel vastschroeven als spijkeren. Het verdient aanbeveling deze achterkant aan de binnenzijde te beitsen alvorens men hem op
zijn plaats zet, men heeft dan later Been
last met de hoeken.

Planken.

Fig. 2. Voornaamste hooldafmetingen.

Het verbinden van de zijschotten
met beneden- en bovenplank.
De vier planken kunnen nu aan elkaar
bevestigd worden. Gebruik lijm en spijkers
en kijk of de planken haaksch op elkaar
staan voor ge het geheel wegzet om de lijm
te doen drogen. Door met een touwtje of
een lat de lengte van de diagonalen te
meten kan men gemakkelijk contrOleeren

Voor de planken moet men een aantal
dwarsklampen op de zijschotten schroeyen of spijkeren. De voorkanten van deze
dwarsklampen worden even afgerond.
De onderste dwarsklamp is bijna even
lang als de kast diep is, de overige zijn
± 5 c.M. korter. De breedte van de planken
is hiermede in overeenstemming.

Het onderstuk.
Details van het onderstuk ziet men afgebeeld in G en H, Fig. 3. Men gebruikt
voor het gemak deuvelverbindingen. Men
koopt de gedraaide pooten en zaagt ze alle
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H

Fig. 3. Details van de eonstructies.

op dezelfde lengte af. Men merkt ze R V
(rechts voor), L A (links achter) enz.,
hierdoor loopt men niet de kans ze onderling te verwisselen.

Voor de zijlatten gebruikt men i duimshout, ter breedte als aangegeven in Fig. 2.
Zaag ze op lengte, maar neem + I i c.M.
speling en schaaf ze op breedte. Om ze
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alle even lang te krijgen plaatst men ze
naast elkaar en teekent de juiste lengte
door middel van een winkelhaak en een
beitel of potlood op alle tegelijk af. Daarna
schrijft men ze apart af d.w.z. men
brengt op alle vier de zijden van de lat
met een winkelhaak deze lijn over.

De verbindingen.
Men maakt met een beitel een smalle
insnijding even buiten de potloodstrepen.
Langs deze insnijding laat men nu de
zaag loopen. Neem een kruishout om de
plaatsen van de deuvels af te teekenen,
zet deze plaatsen eerst op de zijlatten uit
en verstel daarna het kruishout voor de
pooten. Zorg dat alle boorgaten even dip
zijn en gebruik een
spiraalboor. Voor
men de deuvels in de zijlatten lijmt maakt
men over de geheele lengte van elken
deuvel een inkeping. Hierdoor kan de lijm
wegvloeien als men de pennen in de gaten
slaat. Fig. 3 H toont ons de deelen van
een verbinding vOOr het. bevestigen. Bij
het vastzetten bewijst een kram of een
lijmknecht goede diensten. Lijm eerst de
beide zijkanten van het onderstel onafhankelijk van elkaar, laat de lijm drogen
en breng dan pas de voor- en achterliggers
op hun plaats. Een platte lijst, ongeveer
4 c.M. breed, wordt in verstek gezaagd
en om den bovenkant van het onderstuk
gelijmd. Het bovenstuk van de boekenkast
wordt op het onderstuk geschroefd, hetgeen met gewone houtschroeven kan gebeuren, doch ook wel met z.gn. vleugelmoeren, waarvan er dan aan elke zijkant
twee komen. Deze kan men met de hand
losdraaien, hetwelk bij verhuizingen enz.
nog wel eens gemak oplevert. Deze vleugelmoeren zijn in den handel verkrijgbaar.

r

De deur.
Fig. 3, E en F toonen ons de constructie
van de deur. Ook hier maakt men gebruik
van deuvels voor de verbindingen. Als
men Been sponningen wil maken voor het
glas of paneel, maakt men gebruik van

een lijstje waarin een sponning en bevestigt dit aan den voorkant (Fig. 3, E).
Men zet het glas en het paneel vanaf den
achterkant in en bevestigt beide met een
latje van rechthoekige doorsnede. Zooals
uit de figuur wel blijkt, liggen de twee
schappen die in het bovenste gedeelte
komen, juist achter de liggende roeden in
de deur, waardoor deze planken dus aan
het gezicht onttrokken worden evenals de
onderste plank, die achter de deurmiddeldorpel komt. Door dezen stand der
schappen komen ook de ruggen der
boeken voor het glas, hetgeen een leuker
gezicht geeft en tevens practisch is. Men
kan den bovenkant of het dek afmaken
met een recht afgewerkte plank waartegen
aan de voor- en zijkanten een eenvoudig
geprofileerd lijstje. Al naar gelang de
kleur die men wenscht kan men nu de
kast beitsen en in de wrijfwas zetten. Ook
kan men waterbeits nemen waarover men
lakt, terwijl het geheel ook gepolitoerd
kan worden. Op dit beitsen en politoeren
komen we nog terug. Wil men een breedere
kast maken dan is het raadzaam inplaats
van een deur er twee te nemen, daar een
breede deur bij het openen veel ruimte
noodig heeft. Bovendien is het bij de hier
aangegeven wijze van in elkaar maken
der deurverbindingen met deuvels door
den amateur wenschelijk dat deze deuren
niet te breed zijn, daar breedere deuren
een sterker verbinding eischen met het
oog op het z.g.n. schranken of doorzakken.
De dubbele deuren kunnen, waar zij bij
elkaar komen, afgedekt worden met een
dun aanslaglatje van ± o,6 x 2,5 c. M.
Sommigen vinden het ook nog leak om
op de achterzijde der deuren, in de kast
dus, gordijntjes aan te brengen. Is het
aanzicht van datgene wat zich in de kast
bevindt niet al te mooi, dan is dit een pracht
oplossing om het aan het gezicht te onttrekken, terwijl het bovendien toch wel
aardig staat. Deze gordijntjes kunnen
aangebracht worden op ijzeren of koperen
roedjes of op een bandje.

Twee droogrekken
Het eerste droogrek (Fig. 1) is voor
permanent gebruik in de keuken of bijkeuken bestemd. Het is bijzonder sterk,
hoewel het materiaal waarvan het gemaakt
wordt buitengewoon licht van gewicht en
afmeting en bovendien goedkoop is. Men
heeft slechts noodig vier gewone kleerenhangers, een lat van + 1.20 M. lengte,
I " dik en 2 " breed (2 X 5 c.M.), een

Hoe men het hangende droogrek
maakt.
Zaag twee stukken van + 5o c.M.
lengte van bovengenoemde lat van 1.20 M.
of en deel de rest door midden. In deze
laatste blokjes van ongeveer 72 a io c.M.
lengte bevestigt men de krammen of
draden waaraan het droogrek moet worden
opgehangen. De kleerhangers worden op

Fig. 1. Het hangende droogrek in gebruik.
dozijn ii" houtschroeven en Brie ronde
roeden (die men zoo Lang of kort kan
nemen als men zelf wil). Men kan gewone
ronde houten stokken of metalen gordijnroeden nemen. Metalen roeden buigen wel
is waar niet zoo gauw door, dock daar men
uit den aard der zaak nat goed op de
droogrekken zal hangen moet men er wel
voor oppassen dat het metaal roestvrij is,
zoodat koperen roeden aanbeveling verdienen; deze zijn echter wel weer duurder
dan houten stokken.

maat gezaagd (zie Fig. 2), de haken er uit
genomen en aan de reeds genoemde blokjes
bevestigd. Men boort gaten voor schroeven
met verzonken kop (de rand van het gat
wordt dus iets schuin weggestoken met een
vermetguts) op de plaatsen waar de
samenstellende deelen met elkaar verbonden moeten worden en die men gemakkelijk zelf kan bepalen aan de hand
van de hier gegeven figuren. In de zijlatten boort men gaten van il c.M. wijdte
voor de roeden of stokken. Men kan het
"7
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kunnen worden. Men
zorgt er voor dat men
het steeds schoonmaakt voor men het
weer in gebruik
neemt, daar er meestal stof opkomt en dit
zich dus aan het
schoone waschgoed
zou mededeelen.
Wij vestigen er de
aandacht op dat men
ook twee kleerhangers kan nemen en
deze eenvoudig door
middel van twee houten roeden kan verbinden, dock in dat
geval blijft het rek
Fig. 2. Bet materiaal waarvan het droogrek gemaakt wordt.
niet zoo gemakkelijk
Elk uiteinde bestaat uit twee kleerhangers, twee stukken hout van 1 bij 2 duim, een
in evenwicht als men
tort, het tweede ± 50 c.M. lang. De stangen waaraan het goed opgehangen wordt zijn
van metaal of hout gemaakt.
meer kleedingstukken aan den eenen
geheele droogrek binnen z2 uur in elkaar dan aan den anderen kant hangt. Juist
zetten. Als het klaar is verft men het twee de hier gegeven constructie geeft meer
of Brie keer en schildert het met Witte stabiliteit aan het geheel doordat het
emailverf af, telkens met tusschenpoozen zwaartepunt meer naar boven is gelegen.
van een paar dagen voor het goed hard Het spreekt vanzelf
worden en drogen der lagen. Men hangt dat men de lengte
het rek op aan een paar stevige haken die der rekken zoo Lang
in de zoldering of in een balk geschroefd kan maken als men

Fig. 3. Gedeelten van het schoorsteendroogrek.

Fig. 4. Zaag twee stukken
van dezen vorne ;tilt 1 c.M.
dik triplex.

TWEE DROOGREKKEN

Fig. 5. Hoe men het schoorsteendroogrek bevestigt.

Fig. 6. Het schoorsteendroogrek in gebruik.
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wenscht, wel dient men er rekening
mede te houden dat bij te Lange lengten
en bij droging van b.v. wollen goed, de
hier genoemde stokken te dun zijn. Men
kan dan de dikkere stokken nemen of in
het midden ter ophanging nog een lat
met kleerenhangers aanbrengen.
Een „aanzet"-droogrek.
Het andere droogrek (zie Fig. 5) wordt
slechts zoo nu en dan gebruikt; het kan
met een enkele handgreep aan den schoorsteenmantel bevestigd worden en men kan
het wegnemen als het zijn dienst gedaan
heeft. Het nut van zulk een rtk zal vooral
blijken wanneer het regent of als er een
zieke in huffs is.
De eigenaardig gevormde einden (zie
Fig. 3) zaagt men uit van zwaar triplex,
b.v. 1 c.M. dik; gewoon hoot zou allicht
krom trekken en gaan splijten.
Als het droogrek voor een bepaalden
schoorsteen precies op maat gemaakt is,
past het toch meestal wel op schoorsteenmantels van verschillende dikte; voor zeer
dikke of donne schoorsteenmantelplaten
moet men echter andere zijstukken maken,
die nu wel gemakkelijk naar het gegeven
voorbeeld passend gemaakt kunnen worden door de ruimte tusschen de uitsteeksels te verwijden of te vernauwen al naar
noodig is. In bijgaande teekening staan
de afmetingen duidelijk aangegeven (Fig.
4), de gaten voor de roeden of stokken
zijn ± 71 c.M. van elkaar verwijderd, de
gaten zelf zijn il c.M. wijd. Als men de
gaten nauwkeurig uitboort kan men het
rek zonder verdere bevestigingsmiddelen
zooals lijm of spijkers in elkaar zetten,
zonder dat men bang behoeft te zijn dat

het uit elkaar zal vallen of te slap is.
In steden waar men veelal gewend is
aan de achterzijde der huizen op veranda's
de wasch te drogen, kunnen deze rekken
ook goede diensten bewijzen. Heeft men
Been veranda dan plaatst men op de
stijlen van het lichtkozijn aan de buitenzijde klossen die zoodanig van vorm zijn,
dat de in Fig. 4 afgebeelde vorm daar goed
aan vastgezet kan worden op dezelfde
wijze als dit aan een schoorsteen geschiedt.
Voordeel van een dergelijk rek is dan dat
het, zoo het niet gebruikt behoeft te
worden, te verwijderen is, hetgeen beter
is voor het uitzicht. De lengte van het
rek is in dat geval natuurlijk in overeenstemming met de breedte van het kozijn.
Ook aan de buitenzijde der veranda's zijn
deze rekken op dezelfde wijze aan te
brengen, men kan dan de klosjes op de
balustrade leggen of op de tusschenstijlen
aanbrengen, de lengte van het geheel
hangt weer of van den plaatselij ken toest and
en van de gestelde eischen. Velen vinden
het misschien bezwaarlijk een dergelijk los
rek op vrij opgaande hoogte te plaatsen,
men vergete echter niet dat door het
gewicht van het natte waschgoed dit rek
vanzelf vast blijft zitten. Wil men het
echter vast aanbrengen, dan zou men de
uitkeping aan het einde der stukken van
Fig. 4 niet behoeven te maken en deze
stukken nu in de dagzijden der kozijnstijlen of tegen de kanten der stijlen van
de balustrade door middel van 2 a 3
stevige houtschroeven stevig bevestigen.
Ook kan men de klampen van Fig. 4
aanbrengen in staande klampen, die nu
weer op kozijn of balustrade worden
bevestigd.

Hoe men een compleef poppenhuls maid
Een poppenhuis, dat de kinderen meer
genoegen verschaft dan een goedkoop
open getimmerte, is niet zoo moeilijk te
maken als men wel denkt. Met een weinig
geduld en handigheid is de amateur in
staat een „echt" poppenhuis te bouwen,
dat hem minder geld kost dan de goedkoope modeller', die weldra, omdat ze zoo
weinig met de werkelijkheid overeenkomen
door de kinderen verwaarloosd worden.
Men behoeft zich geen bijzondere werktuigen voor het maken van zulk een huis
aan te schaffen. De materialen zijn niet
erg kostbaar: triplex, een paar plankjes
dun hout, een paar stukken behangselpapier en papier dat ' de steenen en de
dakpannen van het huis nabootst.
Het maken van zulk een miniatuurhuisj e
heeft twee goede kanten: men doet er
zoowel zichzelf een plezier mee als ook
het kind waarvoor het bestemd is.
Het huis, waarvoor wij in dit artikel de
noodige aanwijzingen geven is een villa,
een modern buitenhuis dos, en in zijn verdeeling gelijk aan de meeste woonhuizen
die men op het land of aan den rand van
de stad aantreft. Het bestaat uit twee
vleugels en een garage. De laatste kan
echter weggelaten worden. Zij wordt afzonderlijk gebouwd, doch men moet er bij
het bepalen van het grondvlak rekening
mede houden of de toekomstige bewoners
een auto bezitten of niet. De teekeningen
op de volgende bladzijden geven alle
benoodigde maten en details en bovendien
is aan het artikel nog een constructieteekening toegevoegd waarin de lezer ophelderingen zal vinden over vraagstukken
die hem moeilijkheden zouden kunnen
bieden.

Materiaal.
Een lijst waarin de maten van de verschillende onderdeelen staan aangegeven,
vindt men aan het eind van dit artikel.
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Men zeal bemerken dat het meest gebruik
gemaakt is van 5 m.M. triplex. Dit is het
triplex dat voor de must uiteenloopende
doeleinden gebruikt wordt en dat men in
elken houthandel zal kunnen krijgen. Wil
men het zuiniger aanleggen dan kan men
trachten een paar theekisten, die dikwijls
ook van triplex gemaakt zijn, te bemachtigen, doch het hout dat men hiervoor gebruikt is vaak van mindere qualiteit.
Nieuw triplex is in ieder geval beter, maar
ieder zal dit voor zichzelf uit moeten
maken. Enkele deelen van de betimmering
b.v. de raamkozijnen, kan men van
3 m.M. dik hout maken. Ook voor deze
onderdeelen verdient triplex de voorkeur,
daar massief hout van deze dikte gemakkelijk krom trekt en splijt onder het bewerken. Evenals de eerste triplexsoort is
ook de tweede zeer courant en wordt door
iederen houthandelaar in voorraad gehouden. Voor het meubilair nemen we
hout van + 3 a 4 m.M. dikte. Satijnnoten
is goedkoop en zal het beste voldoen; ook
kunnen we eiken of beukenhout toepassen en zoo noodig eveneens triplex:
Men bootst de steenen van het huis na
door papier, dat in de meeste speelgoedwinkels verkrijgbaar is. Ook behangselpapier en tegeltjespapier zijn in deze winkels gewoonlijk wel te koop, voor het behang kan men trouwens stukken gewoon
behangselpapier gebruiken, men moet dan
echter een klein patroon uitzoeken. Deurknoppen, scharnieren, enz. vindt men bij
den ijzerhandelaar of ook in speelgoedwinkels. Het is onmogelijk precies een
opgave te geven van de kosten, daar de
prijzen van de artikelen die men noodig
heeft in den detailverkoop nogal verschillen en men bovendien naar eigen
smaak het huis nog zooveel „echter" kan
maken door allerlei kleinigheden die men
vaak uit zich zelf kan maken, doch meer
dan /5.— tot i 1o.— behoeft de poppenwoning niet te kosten.

Het maken van een opklapfaiel
Het aardige tafeltje dat op deze photo
is afgebeeld kan gemakkelijk door iederen
lezer vervaardigd worden, als hij slechts
de wenken in acht neemt die gegeven
worden in bijgaande constructieteekening.
Deze teekening is de eerste van een serie
constructies, die speciaal voor amateurs
ontworpen zijn om een ieder in staat te

stellen degelijk werk te leveren. Rechts
boven vindt men uitgebreide aanwijzingen
omtrent het materiaal en de verklaringen
die men noodig heeft om een dergelijke
opklaptafel te maken. De namen van de
verschillende onderdeelen van de tafel
worden aangegeven in de teekeningen
onder de afbeelding van de complete tafel.
Nadat de lezer deze teekeningen en de
aanwijzigingen goed bestudeerd heeft kan
hij onmiddellijk overgaan tot het in elkaar
zetten van dit practische meubelstuk.
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Voor het gemak is de constructie van het
geheel verdeeld in 22 afzonderlijke, gemakkelijk uit te voeren, handelingen. Elke
handeling wordt toegelicht door een
duidelijke teekening en een onderschrift
waarin de noodige instructies worden gegeven. De lezer die geheel volgens de
gegeven voorschriften te werk gaat zal

geen moeilijkheden bij het werk ondervinden, geen onnoodigen tijd verspillen en
met genoegdoening constateeren dat de
arbeid speller vordert dap hij zich had
voorgesteld. In Fig. 22 wordt aangegeven
hoe de tafel afgewerkt wordt. Hoewel
men een goed resultaat bereikt als men
van de hierbij verstrekte inlichtingen gebruik maakt zullen wij in een afzonderlijk
hoofdstuk het politoeren nog uitvoeriger
behandelen.

Fig. 1. Het poppenhuis.
Als men de aanwijzingen, in dit artikel gegeven, nauwkeurig opvolgt dan zal het vervaardigen van deze woning slechts weinig kosten aan materiaal met zich mee brengen.
Het huisje is ongeveer 60 c.M. hoog en staat op een plank van 60 x 45 c.M.
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Fig. 2. Het afteekenen van het triplexhont.
Hoe men een lijn evenwijdig aan den rechten kant trekt.

Constructie van het huis.
Ten einde een denkbeeld te verkrijgen
van de wijze waarop de samenstellende
deelen aan elkaar passen, bestudeere men
de platen I, II en III in verband met
elkaar.
Plaat I toont ons plattegrond, voor- en
zijaanzicht van de woning. Plaat II geeft
een schematische voorstelling van het huis
als het in elkaar gezet is en op plaat III
vinden wij de juiste maten der samenstellende wanden. Daar elke wand en elk
dakvlak een letter draagt, kan men ze
gemakkelijk thuis brengen. Elk deel moet
trouwens van een letter voorzien worden
zoodra men het uitgezaagd heeft. Hierdoor
vermijdt men vergissingen en dus onnoodig werk.
Elk deel van plaat III wordt afgeteekend op een plaat van 5 m.M. dik triplex.
Nemen we aan dat ze uit een groote plaat
gezaagd worden, dan kijkt men eerst of
een van de kanten van de plaat ook precies
recht is. Is de triplexplaat nieuw, dan
zullen alle kanten wel recht zijn, doch het
is raadzaam zich hiervan te overtuigen, en

indien het noodig mocht blijken een kant
althans recht te schaven. Een gewone
blokschaaf is voor dit doel zeer geschikt.

Het afteekenen.
Alle lijnen kunnen nu van dien rechten
kant of uitgezet worden. De loodlijnen
trekt men met een winkelhaak. De horizontale lijnen trekt men op de manier zooals
die aangegeven is in Fig. 2. Men legt een
liniaal, duimstok of een stukje lat over
het triplex en houdt dit met de linker hand
vast, doch zoo, dat de wijsvinger Tangs
den rand schuift en dus de lengte constant
houdt. Men houdt in de rechter hand een
potlood waarvan men de punt tegen het
andere eind van de liniaal of duimstok
zet. Schuift men deze nu voort, dan
teekent het potlood een lijn die op den
gewenschten afstand evenwijdig loopt met
den rechten rand van het triplex. Men
moet eerst alle benoodigde gegevens afteekenen, ook die van de deuren en ramen.
De schuine kanten van P en J zullen Been
moeilijkheden baren. Men trekt een verticale lijn in het midden en zet de grootste
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Plaat 1. Algemeene opzet van het huis.
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spijkers, die naar beneden
geslagen worden

Plaat II. A. Onderdeelen van het huis op hun plaats gezet. 13:Het versterken van het triplexhout aan den onderkant
en voorkant van de wanders. C. Details van het portiek, dat zoo bevestigd wordt dat het gemakkelijk weggenomen
kan worden als de draaiende voorgevel geopend wordt. D. Hoe men de trap maakt.
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Fig. 3. Hoe men het triplex doorzaagt.

hoogte hierop af, daarna trekt men een
horizontale lijn die de kleinste hoogte aangeeft; de snijpunten van deze lijn met de
beide zijkanten verbindt men met het op
de middenlijn afgeteekende punt. De
vloeren en binnenwanden (de gestippelde
lijnen van plaat III) worden eveneens op
de wanden afgeteekend.

Het uitzagen van de stukken.
Voor het uitzagen is een kleine hand- of
verstekzaag, die men in de meeste huishoudens wel aantreft, het geschikste
werktuig. De tanden zijn fijn zoodat zij
het bout niet doen splijten of inscheuren
en de lagen van het triplex niet van elkaar
wringt. Bovendien zaagt de verstekzaag
altijd in een rechte lijn. Fig. 3 toont ons
dit gereedschap in gebruik bij het maken
van een der wanden. Let op hoe de wijsvinger gestrekt is om de zaag in de goede
richting te Leiden. Als men de kanten
zorgvuldig uitzaagt behoeft men ze later
bijna niet meer bij te werken, zoo
noodig eventj es een streekje met de
blokschaaf.

Wanden, deuren en vensters.
De vensters en deuren worden met een
kleine schrobzaag uitgezaagd. Men moet
voor het maken van de deuren er even
op letten of deze niet uit de afvalstukken
vervaardigd kunnen worden. Meestal immers houdt men bij het uitzagen van de
deuropeningen meteen de deuren kant en
klaar over. Elke deur wordt van een
teeken voorzien zoodat men weet in Welke
opening zij past. Bij het uitzagen van de
gaten voor de ramen moet men eerst een
gat Boren om de zaag ruimte te geven.
Een gewone fretboor of een els zijn hiervoor
het geschiktst.

Vloeren en zolders.
Voor de eerste verdieping heeft men
vloeren en zolders noodig. Ter wille van
de duidelijkheid zijn op plaat II A alleen
de vloeren geteekend. Voor den vleugel
rechts op de teekening heeft men twee
stukken van 27.5 X 32.1 C.M. noodig.
Voor den anderen vleugel twee stukken
van 24 X 46 c.M. Ook het grondvlak
moet nu uitgezaagd worden. Als men gees
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garage maakt kan men het grondvlak een
worm geven als op plaat II A (66 x 52 c.M)
Het verdient echter aanbeveling het
grondvlak Langer te maken n.l. + 89 c.M.
Voor de stevigheid lijmt of spijkert men
een aantal dwarslatten op den onderkant
vast, zooals op plaat II A te zien is.

Het in elkaar zetten van het huffs.
De deelen kunnen nu samengevoegd
worden. De verbindingen worden zoowel
gelijmd als gespijkerd. Gewone huishoudlijm uit een tube van een goed merk is voor
het doel heel goed geschikt, evenals de z.gn.
koudwaterlijm; men bespaart zich de
moeite van lijm koken, hetgeen nogal wat
tijd en aandacht vordert. Men gebruikt
dunne spijkertj es, die men zoo veel mogelijk
in het midden van de houtdikte slaat zoodat
men Been kans loopt dat dit gaat splijten.
Het werk gaat sneller en gemakkelijker
als men de twee vleugels, voor zoover
mogelijk, onafhankelijk van elkaar klaar
maakt en hen pas later samenvoegt.
Wij zullen beginnen met den vleugel
rechts op de teekening. De vloer en zolder
van de eerste verdieping (men denke er
aan dat de laatste niet op plaat II A is
geteekend) worden tusschen de wanden
J en N gespijkerd en de lijst 0 aan den
voorkant bevestigd. Zet nu den zolder en
de vloer van den vleugel links op de
teekening tusschen de wanden L en M
vast, breng daarna den topgevel P op zijn
plaats. Wij hebben nu twee stukken die
tot een geheel samengevoegd kunnen
worden door ze op den achterwand K vast
te spijkeren en den topgevel P aan wand
N te bevestigen.
Om de randen van het triplexhout alsmede de verbindingen te versterken spijkert men latj es van + 1 c.M. in het vierkant langs de onder- en voorkanten van de
wanden (zie plaat II B). Hierdoor zal men
minder moeite hebben bij het vastslaan
van het grondvlak daar 'het oppervlak
waarin men de spijkers kan drijven grooter
is geworden. De latjes aan den voorkant
zijn bepaald noodig voor het vastschroeven
van de scharnieren waaraan de beide
voorgevels draaien.

De trap.
Wat het interieur betreft kunnen we nu
nog een onderdeel aanbrengen nl. de trap.
Zooals D plaat II aantoont bestaat deze
uit een stuk triplexhout met een aantal
driehoekigvormig afgewerkte stukken hout
er op gelijmd. Latjes met een doorsnede
van een rechthoekigen driehoek kan men
klaar koopen zoodat men de treden slechts
op lengte behoeft te zagen. Ze zijn ook
zeer gemakkelijk zelf te maken. Men zal
opmerken dat, aangezien de trap niet
precies een hoek van 45° met den grond
maakt, de treden niet geheel horizontaal
zullen zijn, tenzij men hierop gerekend
heeft met het maken der latjes. De
afwijking is echter zoo klein dat zij
verwaarloosd kan worden. De trap wordt
tusschen de wanden M en N ingezet, zoo
dat de beide einden samen vallen met de
hoeken van de deuren voor de kamers
van de eerste verdieping en van de
gangdeur voor de voorkamer rechts op
de teekening (zie plaat III, onderaan; de
gestippelde lijnen in de wanden M en N).
Bovenaan de trap bevestigt men een smal
plankje dat op gelijke hoogte ligt als de
vloer van de bovenverdiel5ing en dat dient
als hordes of portaal.

Het dak. — Hoe men gebruik maakt
van de constructieteekening bij het
afteekenen van de dakvlakken.
Het dak bestaat uit vier deelen. Daar de
lezer eenige moeilijkheden zou kunnen
ondervinden bij het bepalen van de juiste
maten zijn deze vier deelen op ware grootte
uitgezet op de constructieteekening, die
bij dit opstel behoort. Wij hebben ze
gemerkt met A, B, C en D, de wijze waarop
ze bevestigd zijn is aangegeven op plaat
II A. Door gebrek aan ruimte was het
onmogelijk de dakvlakken elk geheel afzonderlijk te teekenen. Door het gebruik
van gewone (voor D en A) en van stippellijnen (B en C) is echter elke vergissing
uitgesloten.
Daar op de constructieteekening nog
andere details op ware grootte zijn afgebeeld is het niet raadzaam de dakvlakken
uit te knippen ten einde deze op het
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triplexhout te plakken. Men kan de dakvlakken op een stuk papier calqueeren en
de vier stukken op het hout plakken;
daarna zaagt men het hout langs de randen
uit. Ook kan men de teekening met een
stuk carbonpapier op het triplex leggen
en den omtrek door middel van een potlood
op het hout overbrengen.
Een derde methode: men legt de teekening op het hout en slaat op de vier hoeken
van elk dakvlak een spijkertje. Men verwijdert de teekening en verbindt de gaatj es
door het spijkertje gemaakt met lijnen,
door middel van potlood en liniaal.
Als de ' dakvlakken uitgezaagd zijn (met
een verstekzaag) dan voegt men ze samen.
Lijm en spijker A op B en zorg dat A den
rand van B bedekt. D wordt op dezelfde
wijze op C bevestigd. Zet men nu de beide
daken tegen elkaar dan zal men bemerken
dat men de verbindingskanten eenigszins
af moet steken. De aansluitnaden behoeven niet precies te passen daar het
geheele dak later toch met dakpanpapier
beplakt wordt. Bevestig elk stuk afzonderlijk op de wanden en plak eenige strooken
linnen over de verbindingen van de dakvlakken onderling om deze stevigheid te
verleenen.

betreffende voorgevel moet hier een weinig
uitgehaald worden voor aansluiting met
de lijst van den zijgevel, zie ook Fig. 1.
Indien men dit niet deed zou de voorgevel
links op de teekening niet kunnen draaien.
Het is ons onmogelijk precies op te .geven
hoeveel men uit moet kepen; dit hangt af
van de dikte van de lijsten die men gebruikt om de gevels te versieren. Men kan
zelf de dikte en lengte van de lijst op den
Bevel afteekenen en het hout langs deze
potloodlijnen wegnemen.
Indien men het huis zorgvuldig in elkaar
heeft gezet kan men de beide voorgevels
uitzagen volgens de maten die op plaat III
aangegeven zijn. Is men echter niet geheel
zeker van zijn zaak dan neemt men de
maten van het huis zooals het er staat.
In ieder geval verdient het aanbeveling
wat ruim af te zagen en de gevels dan op
den juisten worm pas te maken door ze
tegen het huis aan te houden. Op plaat
II B ziet men hoe de scharnieren bevestigd
worden. Wil men het bijzonder netj es
doen dan keept men het hout van beide
wanden even uit zoodat de scharnieren
verzonken liggen. Dit is echter niet bepaald
noodig. Men behoeft alle schroeven nu nog
niet vast te draaien, daar de voorgevels
eerst geheel afgemaakt worden voor men
ze definitief op hun plaats brengt.

Schoorsteen.

Ramen.

Voor men de dakvlakken vastspijkert,
moet men de bovenkant van het dakvlak
rechts op de teekening uitkepen om ruimte
te geven voor het doorlaten der schoorsteen. Plaat IV A laat de plaats zien. Men
kan nauwkeurig nameten hoeveel men
weg moet nemen als men de dakvlakken
eerst even op hun plaats zet tegen elkaar.
De buitenste afwerkkanten moeten schuin
onderin afgewerkt worden, daar ze om den
vertikaal staanden schoorsteen moeten
sluiten.

De raamkozijnen zullen Been moeilijkheden opleveren daar ze op ware grootte
afgebeeld zijn op de constructieteekening.
Men heeft van elke type twee stuks noodig;
deze kunnen tegelijk uitgezaagd worden,
daar elk kozijn slechts 3 m.M. dik is. Knip
de schilderijen, die terwille der plaatsruimte in deze ramen geteekend zijn, uit
en plak de ramen op een stuk 3 m.M. dik
triplex (gewoon hout is niet zoo stevig en
trekt gauwer krom en scheurt). Bevestig
met een paar spijkertjes een tweede stuk
triplex onder het eerste. De beide kozijnen
kunnen nu gelijktijdig met een kleine
schrobzaag uitgezaagd worden. De stippellijnen op de teekeningen der raamkozijnen
geven de vensteropeningen in de overeenkomstige wand aan.

Het uitzagen van de dakvlakken.

De draaibare voorgevels.
De wanden H en I worden uitgezaagd
op de maten die aangegeven zijn op plaat
III. Van den linker bovenhoek van wand I
loopt een stippellijn naar beneden. Uit de
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Plaat IV. Versehillende details van den buitenkant.
A. Een deel van het dak is uitgekeept om ruimte to maken voor den schoorsteen. B. Het vastzetten van het
raam in de omlijsting. C. Het bevestigen van de lijsten van donke y gekleurd hout. D. Het vastzetten van de draaiende
wanders. E. De voordeur (het afdakje is verwijderd). F. De garage.

132

HOE MEN EEN COMPLEET POPPENHUIS MAAKT

Verwijder de resten van de teekening
die op de raamkozijnen geplakt zijn met
een stuk schuurpapier en lijm ze nu op de
vensteropeningen in de wanden. Hiertoe
bestrijkt men ze met lijm, legt ze op hun
plaats, bedekt hen met een vlak stuk hout
en zet hier een gewicht op. Door het aanbrengen van de kozijnen heeft men tevens
sponningen gemaakt waar men de ruiten
in kan zetten. Stukjes karton, aan den
achterkant geplakt, houden het glas op
zijn plaats. De ramen worden echter niet
ingezet voor de wanden met steenpapier
beplakt zijn. Men kan een glas-in-lood
effect bereiken door op het glas schuine
lijnen met Oost-Indische inkt te trekken
(zie constructieteekening), of ook wel door
het opplakken van glaspapier met een
fijn verdeeld patroon.

Details van den buitenkant.
Voor men de lijsten bevestigt moet de
geheele bovenverdieping van buiten geverfd of gewit worden, de benedenverdieping wordt met steentjespapier beplakt.
Gewone huishoudlijm uit een tube, verdund met water, is voor dit laatste weer
geschikt. Tracht het papier zoo te plakken
dat men het om de randen heen kan youwen; hierdoor blijft het beter zitten.
Wellicht verdient het aanbeveling voor
men de raamkozijnen vastlijmt het papier
op te plakken. Soms zal het noodig zijn de
papierranden te doen aansluiten, het is
echter niet moeilijk dit zoo te doen dat
men een natuurlijk effect bereikt. Het
dakpanpapier wordt nu eveneens opgeplakt op de dakvlakken; zorg er ook hier
voor dat het patroon bij de aansluitnaden
der dakvlakken goed uitkomt en pas dit
van te voren eerst even aan elkaar.

Het portiek.
De steunlijsten of consoles van het
portiek zijn op ware grootte op de constructieteekening afgebeeld. Men zaagt
hen uit het triplex met een kleine schrobzaag en bevestigd ze daarna met spijkertj es en lijm aan het dakvlakje van het portiek. (Plaat II C). In geen geval mag dit
portiek nu aan den wand vastgemaakt

worden: de voorgevel rechts op de teekening zou dan niet kunnen draaien. Men
slaat twee spijkers door het dakvlakje,
dicht bij den bovenrand, en laat deze
--I-- I c.M. uitsteken; in den wand N boort
men terplaatse schuin naar beneden twee
gaatj es waarin deze spijkers passen. De
spijkers houden het portiek op haar plaats
doch het kan nu gemakkelijk verwijderd
worden zoodat dan de Bevel kan draaien.

Betimmering.
De lijsten die ter versiering zijn aange-bracht kunnen uit de afgevallen stukken
gemaakt worden. Men spaart heel wat
tijd uit als men ze in donkere befits dompelt voor men ze vastspijkert. Op plaat
IV C ziet men hoe ze bevestigd worden.
De voorste lijsten van de twee zijgevels
moet men minstens 1 c.M. van den hoek
af vrij laten daar anders de voorgevels niet
geheel kunnen wegdraaien.

Schoorsteen.
De groote schoorsteen E is op de constructieteekening op ware grootte afgebeeld. Men doet beter het model niet uit
te knippen en op te plakken; met een
stuk calqueer- of carbonpapier heeft men
gauw een papiermodel gemaakt of men
teekent den worm meteen op het hout af.
De schoorsteen bestaat uit 1 duims hout.
Een blokje dient als afdekplaat. Het
aanzicht is afgebeeld op plaat IV A. Hier
ziet men tevens hoe de dakvlakken uitgekeept worden. Beplak den schoorsteen
met steentj es papier voor men hem aan
den wand lijmt. Aan den achterkant van
den vleugel links op de teekening staat
nog een korte schoorsteen (op dakvlak A).
Men zaagt deze uit volgens hetzelfde model
als de schoorsteen links op de teekening.

Garage.
De garage wordt geheel apart gebouwd.
De maten zijn aangegeven op plaat I. Als
men het huffs al gemaakt heeft zal de
constructie van de garage geen moeilijkheden meer geven. De wanden worden
aan elkaar gelijmd en gespijkerd (zie
plaat IV F) en het dak wordt op de wanden
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vastgemaakt. Het rechterdakvlak is
aanmerkelijk smaller dan het linker
daar het niet buiten den muur uit
mag steken, want de garage wordt
vlak tegen het huffs aangezet. De
lijsten worden gelijmd en de deuren
van scharnieren voorzien (zie Fig. 1).
Om te doen voorkomen alsof de
deuren van staande planken gemaakt
zijn, trekt men eenige verticale lijnen
met Oost-Indische inkt over het hout.
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Het interieur. — De Wanders.
De wanders worden met behangselpapier beplakt of beschilderd met
lijmverf. Men plakt het papier met
dunne lijm of stijfsel.

Schoorsteenmantel.
Modellers op ware grootte voor
twee schoorsteenmantels vindt men
in de constructieteekening. Het
grootste is bestemd voor de eetkamer.
Met waterverf geeft men den achterwand, het haardstel en het vuur hun
natuurlijke kleuren; dit is gemakkelijk
genoeg daar de teekening reeds klaar is
en alleen maar uitgesneden en opgeplakt
behoeft te worden. De schoorsteenmantel
zelf wordt evenals de horizontale plank en
de consoles van 5 m.M. dik triplex
gemaakt.
Het patroon wordt op het hout geplakt,
en Tangs de kanten uitgezaagd, de teekening wordt weggeschuurd met schuur-

Fig. 4. De haard van de eetkamer.

papier. Fig. 4 geeft aan hoe de afzonderlijke deelen samengevoegd worden. Als
men de stukken nauwkeurig op maat heeft
afgewerkt, behoeft men geen verdere
bevestigingsmiddelen te gebruiken. De
gaten en pennen van de verbindingen zijn
op de teekeningen van gelijke letters voorzien zoodat men hiermee geen moeilijkheden zal hebben. De bovenkant wordt
versierd met een smal lijstje. Het geheel
wordt op den muur geplakt om de gekleurde teekening van de stookplaats.
De kleine schoorsteenmantal voor
de slaapkamer wordt op dezelfde
wijze uitgezaagd. Eerst kleurt men
de stookplaats en plakt deze op den
muur. Voor deze kamer moet de
schoorsteenmantel wit geschilderd
worden, in de eetkamer wordt hij
donker gebeitst. Men diene er op te
letters dat de schoorsteenmantels
zoo geplaatst worden dat zij in verbinding kunnen staan met de reeds
geplaatste buitenschoorsteenen.

Keukenfornuis.
Fig. 5. Hoe men de gordijnen bevestigt.

Bij het uitzagen van het keukenfor-
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nuis handelt men evenzoo als bij het maken
van de schoorsteenmantels. Eerst knipt
men den achterkant uit en plakt dien op den
wand. Men behoeft niet bij te kleuren, daar

ilr
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men vast met een passementbandje. Dit
is een manier, de lezer zal echter nog
verschillende andere kunnen bedenken.

Hoe men de deuren inzet.
De deuren worden, zooals wij reeds
zagen, gemaakt van de stukken die wij uit
de wanden hebben gezaagd om de deur-

Fig. 6. Eenvoudige sehoorsteenmantel,

de teekening reeds zwart gedrukt is. De
teekening van het fornuis zelf plakt men
op een stuk 5 m.M. dik triplex en zaagt
haar Tangs den omtrek en van binnen uit.
De randen van het hout maakt men zwart.
Zaag daarna een klein plankje uit en
spijker dat op het fornuis (aangegeven
door een stippellijn in het patroon); ten
slotte plakt men het fornuis op den wand.
Voor de tweede slaapkamer neemt men
een zelfde schoorsteenmantel als voor de
eerste — men kan beide zelfs tegelijk uitzagen door onder het eene plankje een
ander te spijkeren en ze tegelijk door te
zagen. Fig. 5 geeft aan hoe de gordijnen
gehangen worden. Een paar lapj es van

.1%
de lijnen worden
met inkt of verf
verdikt.

hV

Fig. 8. Hoe men de sehilderllen maakt.

openingen te vormen. Zij zijn geschilderd
in de kleur van de schoorsteenmantels
en men bootst met lijnen van OostIndische inkt de paneelen hierop na.
Men kan voor het bevestigen van de
deuren scharniertj es gebruiken of stukje
linnen (Fig. 7 en 7 A). Kleine deurknoppen kan men in een ijzerwinkel koopen.

Schilderijen.

ono

Fig. 7. De deur bevestigd
met kleine seharnieren.

Fig. 7a. Deur bevestigd met
een strook linnen.

een geschikte stof worden aan den zijkant
vastgehecht en van boven geplooid en
vastgespijkerd. Een smaller strookje van
dezelfde stof dient als vane*, dit hecht

Het aantal schilderijen dat men kan
aanbrengen is vrijwel ongelimiteerd. Elk
plaatje van niet al te groote afmetingen
is geschikt voor dit doel. Men plakt ze op
een stukje karton en teekent een zwarte
streep om den rand als lijst. Wil men het
nog mooier maken dan kan men lijstjes
van karton of hout om de kanten plakken. In de constructieteekening zijn 5
schilderijen op de goede maat afgebeeld
in de raamkozijnen F en G. Men kan ze
met waterverf kleuren, op karton plakken en daarna aan wanden bevestigen.
Tapijten e.d. kan men uit een catalogus
van een tapijtfabriek of warenhuis knippen. Als men ze goed vlak op den vloer
plakt is het alsof ze echt zijn.
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Het meubilair. — Het
dressoir.

Het dressoir, afgebeeld op
de constructieteekening, is
gemakkelijk te maken. De
voor- en achterkant worden
tegelijk uitgezaagd door
twee plankjes op elkaar te
spijkeren. De openingen
voor de deurtjes worden
echter alleen aan den voorkant uitgezaagd. De stukj es
die wegvallen gebruikt men
weer voor deze deurtj es.
Behalve dat men materiaal
en arbeid uitspaart, weet

r'..........■"'"'

Fig. 9. Constructie van het dresscir.

men ook zeker dat ze zullen passen. Men zaagt eveneens de zijkanten tegelijk uit. Fig. 9 geeft aan hoe de
deelen verbonden worden. Lijm de stukken op elkaar
en spijker ze daarna vast. Als men bang is dat het
hout zal gaan splijten boort men eerst kleine gaatjes.
De voorkanten van de laden zijn slechts fictief. Ze
bestaan uit 3 m.M. dik hout en worden op den voorkant van het dressoir gelijmd. Met lijm en spijkertjes
bevestigt men verder het blad.

De stoelen.

Fig. 10. Hoe men On stoel in elkaar zet.

De stoeldeelen hebben ook geen verbindingen. Men
zaagt de stukken uit volgens de patronen op de
constructieteekening en voegt ze samen als op Fig. io
is aangegeven. Voor de stoelen gebruikt men alleen
lijm, doch als men vermoedt, dat ze veel gebruikt
kunnen worden, kan men hen versterken met een
paar spijkertjes. Het zal weinig moeite kosten een
voldoend aantal stoelen te vervaardigen. Voor men

het patroon uitknipt calqueert
men het een paar
keer na voor de
andere stoelen.

De tafel.
Ofschoon het onderstel van de tafel
samengevoegd is
door middel van
pen en gatverbindingen is het niet
moeilijk dit meubelstuk te maken,
daar de patronen

Fig. 11. Onderdeelen van de tafel.
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op ware grootte in de constructieteekening
te vinden zijn. In Fig. II ziet men hoe de
tafel in elkaar gezet wordt. De dwarslatten worden met lijm in de gaten van de
zijkanten vastgezet. Is de lijm droog geworden dan spijkert men het blad vast.

Het bed.
Patronen van de zijkanten van het bed,
voeten- en hoofdeinde, vindt men in de
constructieteekening. Zij worden verbonden door een latje van 3 a 5 m.M.
dik hout van 16,5 x 12.7 c.M. Voor matrassen, dekens en lakens gebruikt men
het dunste materiaal dat voor gewone
matrassen, dekens en lakens gebruikt
wordt. De bouw van de kleerenkast behoeft niet verder toegelicht te worden daar
men hiervoor de noodige aanwijzingen op
de constructieteekening aantreft.

Triplexhout, benoodigd voor het poppenhuis.
Wand H.
I stuk 33.6 x 43.8 c.M •
,,
I.
I
28.6 x 43.8
Topgevel P.
I ,,, 33.6 x 19
Lijst 0.
I
28.6 x 2.5
Wand K.
I ,, 61.6 x 45.7
I
J.
33 x 62.2
N.
I
47 x 45.7
M.
I
47 x 45.7
L.
I
47 X 45.7
Grondvlak
(zonder garage) I
66.7 X 52.7
Grondvlak
(met garage)
I
89.5 x 52.7
Dakvlak A.
I
66 x 26
B.
I
47 x 26
C.
I
33.6 x 26
D.
I
51.1 x 26
Vloer
I
27.9 X 33
I
24.8 x 47
Zoldering
I
27.9 X 33
l,

7,

.f,

7,

fl

77

7,

YI

.1,

.1)

fl

f,

,

7,

ll

7,

7,

,,

7,

7,

1,

77

Zoldering
Garage:
Voorkant
Achterkant
Zijkanten
Dak

1

,,

24.8 x 47

c.M.

23.5 x 26
23.5 x 26
2 ,
25.4 x 20.9
I ,
28.6 x 15.2
I ,, 28.6 x 12.7
Bovenstaande stukken bestaan alle uit
5 m.M. dik triplex. De maten zijn --I- o.5
c.M. te groot genomen om ruimte te laten
voor de zaagsnede. Behalve deze onderdeelen heeft men nog lijsten noodig, 3 m.M.
triplex voor de kozijnen en 2 duims hout
voor de schoorsteenen.
.1f

I
I

,
,

17

77

77

77

72

Recapitulatie.

I. Zet op het triplexhout de wanden,
het grondvlak en de vloeren af.
2. Zaag de deelen uit met een verstekzaag en werk ze bij waar dit noodig is.
3. Zet de twee vleugels zooveel mogelijk
zelfstandig in elkaar en verbind ze daarna.
4. Maak de trap en zet deze op haar
plaats.
5. Teeken de dakvlakken af en zaag ze
uit.
6. Voeg ze samen en bevestig ze aan de
wanden.
7. Maak de draaibare gev els af en kijk
of ze passen.
8. Beplak de onderste verdieping van
het huffs met steentjespapier, de dakvlakken met dakpanpapier en schilder de
bovenste verdieping wit.
9. Zaag de raamkozijnen uit en lijm ze
op de Bevels, bevestig tevens de dwarslijsten, de schoorsteenen, enz. Bevestig de
voorgevels aan de scharnieren.
1o. Maak het interieur af; schoorsteenmantels, deuren, gordijnen, enz. worden op
hun plaats gebracht.
II. Zaag de onderdeelen van de meubelen uit en zet ze in elkaar.

Hoe men een tegelpad Door den Win maakt
Een betegeld pad of terras in twee verschillende kleuren verleent den tuin een
leuker en tegelijkertijd een voornamer
aanzien. Als 's winters alles grijs en grauw
is en de geheele tuin er troosteloos uitziet
doen de frissche roode steepen, die in den
regen nog helderder zijn dan gewoonlijk,
vroolijk aan en verzoenen ons bijna met
dit overigens zoo onaangename jaargetij.
Indien men de voorschriften, in dit artikel

Fig. 1. Patroon voor een tegelpad.

hebben. Hiertoe koopt men 5.40 M.
a
4 X il duims hout (19 X 38 m.M.) en
een plaat triplex van 75 c.M. in het vierkant. Voor iederen vorm heeft men twee
latten van 3o c.M. noodig en twee van
3o c.M. plus tweemaal de dikte van de
lat is dus 33.8 c.M. De Lange zijden steken
over de korte zijden heen, zoodat zij op
de laatste gespijkerd kunnen worden. Sla
de kanten op elkaar met 2 duims draad-

Fig. 2. Schaakbordpatroon voor een
tegelpad.

gegeven, nauwkeurig opvolgt behoeft men
voor de kosten van zulk een pad niet terug
te schrikken.
Laat men dit pad leggen door een firma
die zich in dit snort werk gespecialiseerd
heeft, dan moet men minstens 5 of 6
gulden per vierkante meter betalen, maakt
men de tegels zelf dan komt een tegel van
3o c.M. in het vierkant op -I- 15 cent.
Materiaal.

Men heeft geen bijzondere hulpmiddelen
noodig voor het maken en leggen van de
tegels: een paar houten Bakken, die als
vormen dienst doen, een hoop zand, een
hoeveelheid sintels, een baaltje cement,
een troffel en een gewoon waterpas.
Het maken van de vormen.

Men moet eigenlijk minstens vier vormen

Fig. 3. Een ander patroon voor een
tegelpad.

nagels en zaag daarna een stuk triplex
uit van 33.8 c.M. in het vierkant voor den
bodem. Zorg er voor dat de opstaande
kanten van den vorm onderling haaksch
op elkaar staan. Dit is van het grootste
belang daar de blokken als ze niet volmaakt rechthoekig zijn niet aan elkaar
zullen passen en we bij het leggen de
goede richting niet kunnen houden (z.g.n.
verloopen). Om bij het bevestigen van
den bodem het bovenstuk goed haaksch
te houden spijkert men een stukje lat
over een hoek (Fig. 5). Voor den bodem
gebruikt men 1 duims spijkers. Zijn de
vier vormen klaar dan bestrijkt men ze
met carbonileum. Hierdoor beschermt
men het hout niet alleen doch men voorkomt tevens dat het cement in den vorm
blijft kleven. Cok doet men dit wel met
gekookte lijnolie.
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De vulling met bries.
De vormen worden met tweeerlei
soorten specie gevuld : eerst met een
mengsel van sintels of slakken en
cement, daarna met cement en zand.
Neem een ouden emmer met een
inhoud van 8—io liter om de specie
te mengen. Er gaat net genoeg in
om twee vormen voor de helft te
vullen. Vul den emmer voor driekwart met sintels en doe hier driemaal den inhoud van een pondsj ampotje cement bij. Meng alles
eerst droog door elkaar en voeg
eerst daarna telkens kleine hoeveelheden water bij, totdat alle
vaste deelen met een cementlaag
bedekt zijn en het geheel er donkergrijs uitziet.

Het leggen van de eerste laag.
De bries, zooals men dit mengsel
Fig. 4. Het mengen van de sintellaag.
Een oude emmer doet hierbij goede diensten.

wel noemt, is nu klaar om in den
vorm gedaan te worden. Spreid het
mengsel glad met den troffel en
zorg er voor dat de hoeken goed
aangedrukt en dus gevuld worden.
Als de vorm half gevuld is maakt
men het oppervlak weer ongelijk
met de punt van den troffel zoodat
de later volgende bovenlaag de
onderlaag goed kan „pakken".
Laat den vorm op een horizontaal
vlak vierentwintig uur drogen,
beschermd tegen wind en zon.

De bovenlaag.

Fig. 5. Het vervaardigen van den vorm voor de tegels.
Spijker een latje over een hoek om het geheel haaksch te houden.

Als alle beschikbare vormen
voor de helft met bries gevuld
zijn kunnen we de bovenlaag gaan
maken. Wij nemen in dit artikel
aan dat de helft van de tegels
rood gekleurd wordt en de andere
helft de natuurlijke grijze cementkleur heeft doch later zullen wij
aangeven hoe men andere kleuren
kan maken.
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Fig. 6. De bries In den vorm.
Nadat men de bries goed gemengd heeft spreidt men deze vlak uit. Daarna maakt men eenige groeven in hetjoppervlak om
de onderlaag goed met de bovenlaag te doen verbinden. De onderlaag moet 24 uur drogen.

De roode specie.

specie op. Vooral de hoeken moeten
stevig aangedrukt worden.

Voor de roode specie heeft men rood
ijzer-oxyde noodig als kleurstof (z.g.n.
Engelsch of cementrood) dat men met Het gladstrijken.
scherp zand en cement vermengt. Daar
Om een zuiver glad oppervlak te krijgen
het ijzeroxyde de werking van het cement tilt men den vorm een paar centimeters op
verzwakt heeft men betrekkelijk veel en laat hem daarna vallen; door den
cement noodig. Men neemt nu i deel schok effent de specie zich. Ook kan men
cement tegen twee deelen zand tot de dit doen door den vorm op een schot te
emmer voor -34; gevuld is en voegt bij dit zetten en nu op dat schot met een Kamer
droge mengsel een hoeveelheid ijzeroxyde korte slagen te geven. Laat de vormen
die gelijk staat aan 1/12 deel van het nu een uur staan tot al het oppervlaktetotaal. Men kan de juiste verhouding water weggetrokken is; daarna wordt de
met de vullingen van een jampotje be- tegel onder het uitoefenen van eenigen
palen.
druk met den troffel netj es glad afgeMen roert alles flink dooreen tot men streken. Zoo noodig strooit ge met de
een gelijkmatige paarsachtige kleur ver- hand een weinig cement op het oppervlak
krijgt. Ten slotte voegt men langzaam (Fig. 7). Zet de tegels op een horizontaal
water bij totdat het een voldoende plastisch vlak om te drogen.
mengsel vormt
om verwerkt te
worden, het mengsel is dan helderrood van kleur. De
kleur is nu iets helderder dan wan.neer de tegels gemaakt en gedroogd
zijn. Maak het oppervlak van het
bries, hetwelk dus
reeds ongeveer 24
uur te voren in
den vormgebracht
is, vochtig en vul
Fig. 7. Het vlak strUken van den tegel.
de vormen nu ge- Terwijl de bries droogt maakt men de specie voor de bovenlaag gereed. Maak het oppervlak
van de bries nat voor men de bovenlaag aanbrengt. Als het water weggevloeid is strijkt
heel met de roode
men met een troffel den tegel glad. Laat den tegel daarna drogen.
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aan den bovenkant geleidelijk
naar voren. Draai
den vorm een
kwartslag om en
herhaal de bewerking zoo lang tot
de tegel halverwege uit den vorm
steekt; pak daarna
de uitstekende
kanten vast en
schud den tegel
los of draai het
geheel om. Men
,
moet moet eenigszins voorzichtig te
werk gaan, daar
de kanten van den
Fig. 8. Men klopt op den voorkant van den vorm om den tegel los te maken.
tegel gemakkelijk
beschadigd kunnen worden, deze zijn nl.
De grijze tegels.
pas na verscheidene dagen hard. Men
Daar men Been kleurstof gebruikt heeft
men niets andeis te doen dan een mengsel maaktdaartoe de latj es ook wel wat schuin,
te maken van drie deelen zand en z deel zoodat de tegel aan de bovenzijde dan
cement. Overigens handelt men evenals grooter is dan van onder. Het lossen gaat
bij de vervaardiging der roode tegels. Men dan gemakkelijker. Ook laat men de draadvolt de vormen op dezelfde wijze en laat de nagels die den houten vorm verbinden wel
met de kop uitsteken en trekt deze uit als
tegels minstens achtenveertig our drogen.
de tijd voor het lossen daar is, in dat geval
Het uitkloppen van de tegels.
komt de tegel dos gewoon los te liggen.
Het is niet zoo gemakkelijk de tegels
onbeschadigd uit den vorm te krijgen als Het bijwerken van de kanten.
De tegels behooren glad en met zuivere
men wel zoo denken. Zet den vorm op
een kant, neem de bovenkant in de linker- hoeken uit den vorm te komen, dock somhand en klop met een hamer zachtj es mige vertoonen wellicht een kleine onlangs de opstaande kanten: de tegel komt regelmatigheid; vooral de bovenranden

2,1
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Fig. 9. Hoe men de ligging van het pad controleert.
Om te zien, of het pad goed horizontaal ligt, gebruikt men een waterpas, dat men op een recht stuk hout, een z.g.n. rei, zet.
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moeten recht zijn en deze kan men bijschuren met een grove vijl of ook wel
met een bak- of kalkzandsteen. Hiermee
moet men echter vooral niet beginnen
voor de tegels een week oud zijn.

Hoe men verschillende kleuren
maakt.
Met het reeds genoemde mengsel verkrijgt men een helder steenroode kleur;
indien men meer ijzeroxyde toevoegt
wordt de kleur donkerder doch de hoeveelheid ijzeroxyde mag niet meer dan i van
het totaal bedragen. Inplaats van grijs
kan men de lichte tegels, lichtgeel of beige
maken. Om een lichtgele kleur te krijgen
voegt men aan 20 deelen specie 1 deel
omber toe, voor beige neemt men i deel
gele oker op 16 deelen specie. Het is
raadzaam eerst een paar kleine tegeltj es
te maken van ± 71 c.M. in het vierkant
en ii- c.M. dik en dan de specie in verschillende verhouding met de kleurstof te
mengen. Men denke er echter aan dat de
proeftegels de juiste kleur niet aangeven
voor zij geheel droog zijn.
Ook diene even gezegd te worden dat
voor cement bedoeld is Witte cement, die
echter wel duurder is dan de gewoon
gebruikelijke cement. We zullen deze
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kan men er van verzekerd zijn, dat men de
kleur der specie spoedig er z.g.n. uithaalt,
de kleur verschiet dan en de tegels krijgen
een flets en ruw oppervlak. Ook met de
toepassing van de kleurstof rood moet men voorzichtig zijn en geen z.g.n.
doodekop gebruiken waarvoor minstens V, der hoeveelheid van de specie
noodig
is om eenige kleur te
,
krijgen, die dan echter nog
lang geen frisch aanzien
heeft. Gebruik hiervoor
het speciale cementrood
Fig. 10. Stamper, te
gebrniken als men en bij gebruik van gewone
geen roller heeft.
cement niet meer toevoeMen gebruikt dit
werktuig om de on- gen dan hoogstens /
derlaag van het pad
vlak te maken, op bij witte cement kan dit
deze onderlaag wor- wel 1 / „ zijn, zoo mogelijk
den de tegels gelegd.
liever steeds minder. Men
kan bij gebruik van gewone cement nog
trachten een lichte kleur cement te krijgen,
waardoor minder rood toegevoegd behoeft
te worden hetgeen dus de kwaliteit, speciaal met het oog op de slijtage, ten goede
komt. Ook de kleurstoffen dienen zoo
eenigszins mogelijk steeds van hetzelfde fabrikaat te zijn, daar de samenstelling dikwijls sterk uiteenloopt, hetwelk evenals bij
gebogen lat.
ruhnte die ter plaatse
opgevuld wordt.

_____■........
.
zaagsneden in de latten
tot op tweederde van de
dikte om ze beter te
kunnen buigen.
Fig. 11. Tonwtjes en paaltjes om de
goede richting aan te geven.
Hoe men de paaltjes plaatst bij het
maken van een recht pad.

Fig. 12. Richtingdraad voor een
gebogen pad.
Inplaats van een gebogen touw
neemt men een lat. Desnoods
maakt men insnijdingen in de lat
om het hout gemakkelijker te
kunnen buigen.

echter alleen voor de bovenlaag toepassen,
voor het eerste gedeelte, het bries, kan
dus met gewone cement heel goed volstaan worden.
Zou men echter voor het bovengedeelte
dezer tegels gewone cement gebruiken, dan

stukjes hoot plat op de tegels
om te beletten dat de kanten
worden beschadigd.
Fig. 13. Hoe men onregelmatig gevormde tegels maakt.
De teekening toont aan hoe ze ter
plaatse gegoten worden, inplaats van
in aparte vormen.

gebruik van verschillende soorten cement
aan kwaliteit en kleur heel goed merkbaar is.

Een druk beloopen pad.
Als men de tegels op een plaats legt
die druk beloopen wordt, dan vervangt

142

HOE MEN EEN TEGELPAD VOOR DEN TUIN MAAKT

men voor de specie der bovenlaag i deel
zand door I deel steenslag. De roode steenen bestaan dan uit: 1 deel cement, 1 deel
steenslag, I deel zand en 11„ deel ijzeroxyde, de grijze steenen uit i deel cement,
I deel steenslag
en 2 deelen
zand.

Het klaar maken van den
ondergrond.
Graaf den
grond tot min stens 7-i c.M.
tegels, gemerkt x, die
dus den vorm van gebeneden het
deelten van een viervlak uit waarin
kant hebben, worden
ter plaatse gegoten.
de bovenkanten van de teFig. 14. Het maken van een bocht.
gels komen te Men client er op te letten dat men in
tegels van onregelmatigen
liggen als het dit gevalvorm
noodig heeft.
padklaar is. Rol
den grond flink plat. Heeft men geen roller
dan maakt men zelf een stamper (Fig. io)
bestaande uit een zwaar stuk hout van
± 3o X 20 X 71 c.M., waaraan een steel
van 5 bij 5 c.M. gespijkerd wordt.

Het bevestigen van de richtingdraden
Is de ondergrond van het pad goed
vlak dan bevestigt men de draden, waarvan men gebruik maakt om het pad volkomen recht en horizontaal te leggen.
Hiervoor hebben we een aantal houten
pinnen van + 2i c.M. in het vierkant en
20 c.M. lengte noodig. Men slaat ze op
afstanden van 1.20 c.M. aan beide zijden
van het pad in den grond. Om er zeker
van te zijn dat de lijn precies recht is
steekt men aan elk einde van het pad een
stok in den grond en spant de draad strak.
Daarna slaat men de tusschenliggende
pinnen in en bevestigt hieraan kleine
touwtjes op de gewenschte hoogte van
de eerste draad (Fig. II).

Het leggen van de tegels.
De tegels komen op een onderlaag van
zand of sintels te liggen. Men spreidt het
zand losjes uit en strijkt het glad met een
troffel. De zandlaag moet zoo hoog zijn

dat de bovenkant van den tegel dien
men er op legt precies gelijk komt met
het touwtje. Leg den eersten tegel op zijn
plaats en contrOleer met een waterpas of
hij wel precies horizontaal ligt (Fig. 9).
Is de eene kant iets hooger dan de andere
dan slaat men den tegel met een houten
Kamer zachtj es in de juiste positie. Het is
van veel belang dat vooral de hoeken der
tegels goed ondersteund zijn, men kan
zich hiervan overtuigen door achtereenvolgens op alle te drukken en te kijken
of de tegel den neiging tot kantelen vertoont. Slaagt men er in een van de hoeken
naar beneden te drukken dan moet men
de zandlaag onder dien hoek aanvullen.

Helling van het pad.
Het is niet noodig, het pad te doen
Kellen, daar het water wegloopt door de
naden tusschen de tegels. Als de eerste
tegel horizontaal ligt, neem dan den
tweeden, den derden, enz., totdat men 1 M.
a 1.5o M. klaar heeft. Leg nu een lat met
de smalle kant naar beneden dwars over
de tegels en zet daar een waterpas op.
Men kan dan contrOleeren of het gedeelte
dat afgemaakt is in alle richtingen horizontaal ligt. Evengoed kunnen we natuurlijk
hellende paden beleggen. We kijken dan
alleen of de tegels met
den bovenkant onder
een lijn liggen.

Het maken van een
kromming.
Als het pad een bocht
vertoont dan gebruikt
men geen touwtjes of
Fig. 15. In twee stukken
verdeelde vorm voor draden voor de kanten,
driehoekige tegels.
maar houten latten.
Tegels van dezen vorm
heeft men noodig voor Voor dit doel leent
het patroon van Fig. 1.
zich het best een tweeduims daktengel, I
duims dik, die gemakkelijk buigt. Als
de bocht te scherp is maakt men met
de zaag inkepingen aan den achterkant
tot i van de dikte van het hout op afstanden van 21 tot 31 c.M. Men houdt
de tengel op zijn plaats door pinnen,
z.g.n. piketten.
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Om het doorhakken van tegels te
vermij den.
Aan den kant van een bocht waar men
Been heele tegels kan gebruiken giet men
de tegels op de plaats zelf (zie Fig. 13 en.
Fig. 14). Vul de ruimte waar de gedeeltelijke tegel komt te liggen voor I met bries
en maak den volgenden dag de bovenlaag
in de gewenschte kleur. Leg stukj es hout
langs de kanten van de aangrenzende
tegels om te voorkomen dat deze beschadigd worden bij het gladstrijken van
de specie met den troffel.

Het opvullen van de naden.
Als alle tegels op hun plaats liggen moet
men de naden nog gelijkelijk opvullen.
Indien een naad in vergelijking met de
andere minder zand bevat schuiven de
tegels van dien naad langzamerhand naar
elkaar toe en verdwijnt het water op die
plaats minder gemakkelijk. Spreid een
zekere hoeveelheid zand over het pad uit
en veeg dit voor- en achterwaarts tot alle
naden opgevuld zijn. Men herhaalt deze
bewerking na een paar dagen nogmaals.
Het zand is verspreid en naar beneden
gezakt en smalle gleuven worden zichtbaar.
Om het vastzetten van het zand nadat
men het in de naden geveegd heeft te
bevorderen bespuit men het pad met een
tuinslang of gieter.

Verschillende patronen.
De tegels behoeven niet een schaakbordpatroon te vormen, de lezer kan zelf
een groot aantal ontwerpen maken. Men
kan nog meer varieeren als men driehoekige tegels maakt door een strook
triplex diagonaalsgewijze in den rechthoekigen vorm te plaatsen (Fig. 15). In
Fig. 1 en 3 geven wij nog twee veel toegepaste patronen aan voor een tegelpad.

Tegels als tuinversiering.
Zeer veel ziet men in tuinen tusschen de
planten roode tegels liggen. Dit is feitelijk
een imitatie van de in Engeland veel toegepaste leisteenversieringen, die dan door
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hun roode kleur tusschen de planten een
aardig effect geven. Het oppervlak van deze
tegels is niet vlak doch eenigszins ruw,
doordat de leisteenen op lagen gespleten
worden. Verder is de omtrek niet zuiver
vierkant of rechthoekig en zelfs de zijkanten zijn niet recht. Wil men dus een
zelfde effect bereiken met eigengemaakte
tegels, dan moet men deze dus vooral niet
angstvallig even groot van vorm, vlak en
recht maken, iets waartegen inderdaad,
zij het dan met de beste bedoelingen, heel
veel gezondigd wordt. Men maakt dus de
tegels in vorm eenigszins grillig en van
elkaar afwijkend. Op het oppervlak kunnen wij bij het glad strijken ruggetjes
aanbrengen door de troffel wat te kantelen
en zoodoende insnijdingen te maken, die
echter niet te diep mogen zijn en niet te veel
op anderen moeten gelijken. Groote tegels
vult men met kleinere aan, voor een goed
effect breekt men sours wel eenige tegels
door. Tusschen de openingen der tegels,
die goed los van elkaar blijven, plaatst
men nu allerlei soorten kruipplantj es die
zich vanzelf op en over de tegels werken.
Op plaatsen waar men het noodig vindt
kan men grootere bloemperken uitsparen
in vorm al naar men wenscht.
De binnenzijde der tegels wordt dan
dikwijls wel strak volgens dezen vorm
afgewerkt. Op deze manier zijn talrijke
variaties in den twin aan te brengen. Het
materiaal kan hetzelfde zijn als van tegels
voor een pad.

Eenige algemeene opmerkingen.
Wij hebben gemeend deze artikelen te
moeten overnemen omdat er aardig werk
van gemaakt kan worden. Toch moet ons
een ding van het hart, n.l. ons klimaat
zal zich niet zoo goed leenen voor het
gebruik van deze tegels als men er wel
van zal verwachten. Men ziet het n.l.
zelfs met onze zoo mooi rood gekleurde
dakpannen dat deze groen worden vooral
daar waar veel boomen staan. Ook dit
zal op de hiervoren genoemde tegels zich
voordoen. Uit ervaring weten wij, dat de
z.g.n. nageperste plavuizen, die men wel
voor stoepen gebruikt, na een regen-
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periode dit verschijnsel in meer of mindere
mate vertoonen zoodat de cementtegel
door zijn meerdere poreusheid daar zeker
niet vrij van kan blijven. Zelfs machinaal
geperste cementtegels bleken in het gebruik eenigszins groen te worden. We
schrijven dit echter niet om den amateur
te ontmoedigen, doch meer om hem er van
te voren reeds op te wijzen wat hem te
wachten staat. Men zou het ons ongetwijfeld kwalijk nemen als wij ook niet de
ons bekende minder prettige verschijnselen,
die zich bij het een of ander kunnen
voordoen, noemden. Heeft men dus een
tuin met veel boomen, waar de zon niet
of zeer weinig den grond beschijnt, dan
zij men voorzichtig met het gebruik van
eigengemaakte tegels, daar dit dan wel
eens een teleurstelling kon worden. Anders
wordt het, wanneer men weinig boomen
en een zonnigen tuin heeft en het pad of
de tuinversiering niet in een kuil doch bij
voorkeur wat in de hoogte ligt. Na een
natte periode is het gemakkelijk de
eventueel te voorschijn komende groene
aanslag even met een bezem weg te
vegen.

Opmerkingen uit de praktijk.
Voor het ter perse gaan van deze aflevering maakte iemand uit het vak mij
er op attent, dat hij bij het maken der
tegels steeds Persiaansch rood toepaste en
dan op een emmer specie van + io L.
inhoud niet meer dan hoogstens 1 L.
kleurstof toepaste. Persoonlijk heb ik de
tegels gezien die reeds 3 jaar lagen en de
kleur was nog mooi en van groene uitslag
Been spoor, terwijl het geheel toch tamelijk
onder de boomen lag. Ook zag ik in een
plaats trottoirtegels gebruiken die tamelijk
rood waren, en op mijn vraag aan den betrokken opzichter antwoordde deze mij dat
zij vroeger cementrood gebruikten, doch
thans ook Persiaansch rood, waardoor de
tegels sterker waren en meer kleurhoudend, hetgeen dus uit het vorengaande wel
reeds duidelijk zal zijn. L aatstgenoemde
tegels waren echter machinaal geperst,
zooals natuurlijk voor tegels van druk
beloopen trottoirs noodig is. Het geheel
zag er veel frisscher uit dan de tot nu toe
gebruikelijke beton- of basaltine-tegels, die
door hun grijze kleur wat eentonig aandoen.

Het bouwen van een tuinschuurtie
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Fig. 1. Deze tuinschuur kan gemakkeljjk door een amateur gebouwd worden, indien hjj de aanwjjzingen in dit artikel
gegeven nauwkeurig opvolgt.

Beschrijving van het schuurtje.

gemaakt worden. De fundeering bestaat
uit 9 kalkzand- of baksteenen, die in drie
rijen gelegd worden en waarop de onderslagbalken rusten. Op deze onderslagbalken komen de dwarsbalken te liggen
die de vloer dragen. Het eigenlijke geraamte van de schuur heeft de vloer als basis.
Nadat de grond vlak gemaakt is worden
de drie steenrijen op gelijken afstand van
elkaar neergelegd. Over de breedte zijn
de steenen 1.143 M. van elkaar verwijderd
en over de lengte 2.038 M., steeds gemeten
vanaf het midden van de steenen. De drie
onderslagbalken hebben een dwarse doorsnede van 3 bij 4 Amsterdamsche duim,
is ongeveer 7.5 X 10 c.M., en worden op een
lengte van 4.293 M afgezaagd, zie Fig.
2 en 3.

Het schuurtje kan het gemakkelijkst
gemaakt, in elkaar gezet en uit elkaar genomen worden als men de verschillende
deelen afzonderlijk maakt en later aan en
in elkaar bevestigt. De maten zijn als
volgt: breedte 2.44 M., lengte 4.27 M.,
hoogte van de zijkanten 2.13 M., hoogte
van den voorkant 2.13 M., hoogte van den
voorkant tot aan den nok van het dak
2.74 M. Deze maten zijn op heele centimeters afgerond, de juiste maten zijn
nader aangegeven. De zijkanten worden
gemaakt van planken zonder messing en
groef, die in afwijking van Fig. io meestal
overal even dik zijn. Deze wijze van op
elkaar brengen noemen wij „potdekselen".
Het dak kan gemakkelijker van planken
met groef- en messing en afgedekt worden
met asphaltpapier.

Benoodigd materiaal.
Onderstaande lijst geeft aan, hoeveel
hout men noodig heeft voor het bouwen
van de schuur, benevens de hoeveelheid
spijkers, schroeven, enz. Veelal wordt dit

De fundeering.
Als de plaats waar de schuur komt te
staan niet geheel vlak is, moet deze vlak
I 45
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hout gecarbolineerd, voor datgene wat niet
in 't gezicht komt met gewone bruine
carbolineum, het overige b.v. met groene
carbolineum, hetgeen zeer fraai staat. Die
deelen die uit het gezicht komen worden
meestal tijdens het aanbrengen vooraf bestreken, terwijl het buitengedeelte meestal
later gebeurt. Binnen kan men de randen
en dak bestrijken met wat lijnolie waarin
een of ander licht kleurtje b.v. chromaatgeel. Ook laat men deze wel zoo, carbolineeren is voor het binnengedeelte niet aan
te raden, daar deze sterk ruikt en afgeeft.
Aantal
g
ewicht

Benaming
onderslagbalken

3

Afmeting

3X4
Amst.
duim lengte 4.30 M.

2 X 3 duims hout voor de

dwarsbalken of vloerliggers
en hetgeraamte van de
schuur

totaal
138 M.

"o

" planken zonder
groef en messing
hoeklijsten

4

xgeschaafde en geploegde vloerdeelen voor
den vloer en voor de deurklampen
x 4 groef en niessing
delen voor het dak
r X 2 " latten voor het bevestigen van het asphalt
x 4sponningdeeltjes
voor de deur
x 5 fi raamkozijn
" x 3 " listen voor raamomlijstin
gg
X i4 " latjes die als sponningen dienen voor het
glas
sponninglijstje voor
x
het raam met scharnier .
deursponning I" x 1" • • • •

107 M.
128 M.
12.20 M.

15.25 M.
2.14 M.
4 o.6M.
9.76 M.
7.32 M.
lengte
2.14 M.

vloer
T A .....

aarde

•

23o M.
I " X 3"
lengte
2.29 M.

Benaming

blad of kruishengsels voor
de deur
2 stuks
gewone scharnieren of fitsen
voor het raam
2 stuks
kleinegrendel voor het
raam
ijzeren steun voor het raam
als het open staat (uitzetijz
er)
slot voor de deur
I
ijzeren hoeken voor de kapspantjes (zie Fig. 6) . . .
3
steunijzers voor het bevesti en van de gordingen .
18
schroeven voor het bevestigen van het geraamte en
van degordingen ......
draadnagels voor de vloeren
en hetpotdekselwerk .
draadnagels voor het dak .
draadnagels voor de dwarsbalken van den vloer . . . .
bouten met moeren en
onderlegplaatjes
kopspijkers voor het asphalt
apier
PP
gegalvaniseerde spij kertj es
voor de daklijsten
asphaltpapier

duim
No. 8 of io

I K.G. 2 duims
8 ons i l duims
5 ons 4 duims
I dozijn 6 il x % "
4 ons

duims
duims

2 011S

I31 M.
wordt i rol
van 15 M.

De totale maten van den vloer zijn
4.29 M. bij 2.36 M. Men begint met de 8
dwarsbalken of vloerliggers op de onderslagbalken, die reeds neergelegd zijn, aan
te brengen en vast te spijkeren. Maak de
dwarsbalken van 2 X 3 duims hout en
zaag ze of op een lengte van 2.56 M.
Spijker eerst de beide buitenste dwarsbalken op de onderslagbalken vast om
deze laatste onderling op denzelfden afstand te houden. De overblijvende zes
dwarsbalken kunnen daarna bevestigd
worden, deze worden alleen op de beide

fa_

Jiggers

gros

L ijzer
50.50.5

Het aanbrengen van den vloer.

dwarsbalken
‘Y

Aantal
Afmeting
gewicht

111111■1■01111/

baksteenen

Fig. 2. Hoe men het fundament der schuur Iegt.
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buitenste onderslagbalken vastgespijkerd.
Probeer niet de 4 duims draadnagels door
de dwarsbalken te slaan zonder eerst een
gat te Boren, het hout zou zoo goed als
zeker meteen gaan splijten of de draadnagels gaan krom. Bij het afzagen van
de planken voor den vloer kan men het
best de volgende methode toepassen:
Veronderstel, dat het hout geleverd
wordt in planken van 5.48 M., dan zaagt
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zagen van de ongeploegde planken voor
de zijkanten en de geploegde planken voor
het dak. Men denke er aan dat de einden
der planken steeds boven het midden van
een dwarsbalk moeten liggen. Een beetje
goed gesorteerden houthandel zal u echter
gemakkelijk nagenoeg de juist benoodigde
lengten kunnen leveren, zoodat dan het
geheel veel gemakkelijker werkt. De afronding der lengten is dan naar boven
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Fig. 3. Bovenaanzleht van het fundament.
Dit stelt voor de samenstelling van baksteenen liggers, dwarsbalken en vloer. De afmetingen zijn eveneens aangegeven.

men van de eerste plank 4.29 M. af en laat
dus een stuk over dat net Lang genoeg is
voor twee tusschenruimten. Zaag nu van
de volgende plank een stuk dat vijf
tusschenruimten bedekt en ga zoo door
tot de vloer gelegd is. Oppervlakkig beschouwd lijkt het practischer de beschikbare planken alle tegelijk op de juiste
lengte af te zagen en met de korte einden
de rest van den vloer te bedekken, doch dan
zal men bemerken dat deze stukken niet
zoo gemakkelijk passen en dat heel wat
afvalhout overblijft waar men niets mee
kan doen. De door ons aangegeven manier
bespaart arbeid en zeer zeker materiaal.
Men past dezelfde werkwijze toe bij het

afgerond op Amsterdamsche voetenmaat.
Men kan gevoeglijk i Amsterdamsche voet
op 2 8 .3 c.M. stellen.

De voorkant van de schuur (met
deur en raam.)
Fig. 4 toont ons de constructie van den
voorkant, het geraamte wordt geheel van
2 X 3 duims hout gemaakt. De schuine
liggers aan de bovenzijde van den voor- en
achterkant alsmede die van het middendakspant, worden tegelijk gezaagd om er
zeker van te zijn dat de helling van het
dakvlak overal dezelfde is. Als men den
rechthoek, bestaande uit de twee zijkanten,
het beneden- en bovenbint, gevormd
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heeft, zet men deze precies haaksch vast
door middel van tijdelijk een paar schuine
schrankschooren op het regelwerk aan te
brengen. Daarna schroeft men de beide
deelen van het kap- of dakspant door middel van ijzeren hoeken aan elkaar vast en
bevestigt het geheel tenslotte op het horizontale bovenbint. De beide beenen van
het dakspantje worden nog ondersteund
door twee opstaande balken die 83.8 c.M.
van elkaar verwijderd zijn (Fig. 4 en 5).
De twee opstaande stijlen aan de beide
kanten van de deur worden vastgespijkerd
evenals de middelste horizontale balken
ter zijde van dezen ingang.

Het inzetten van een schuine verbandbalk of schrankschoor.
In de ruimte onder het vensterkozijn zet
men een schuine schoor. Om er zeker van
te zijn dat hij precies zal passen slaat men
een spijker in het geraamte naast elken
hoek en spant tusschen de spijkers een
touw dat het midden van de schoor voorstelt. Zet een zwei naar den hoek die gevormd wordt door het touw met het geraamte. Stel de zwei op den hoek A D C
en zet hem daarna om, zoodat men den
hoek E F C krijgt (Fig. 4). Men volgt
,dezelfde methode voor den hoek A D B,
men kan deze kant van de balk echter ook
,direct haaksch op de pas verkregen kant
D F zetten. De beide andere eindvlakken
4

Fig. 5. Geraamte van den achterkant.

van de balk worden op dezelfde wijze gemaakt als de vorige. Ook houdt men de
regel op de juiste plaats er aan de buitenzijde tegenaan en schrijft er nu achter
langs of bij de hoeken A en D. Is het geheel
in elkaar bevestigd, dan kunnen de tijdelijk
aangebrachte schooren verwijderd worden.

Achterkant van de schuur.
De achterkant van de schuur geeft geen
bijzondere moeilijkheden. Twee schuine
schooren worden tegen den middelsten
opstaanden stijl gezet, men moet er voor
zorgen dat zij precies passen. Voor men
verbindingen gaat maken moet men het
geraamte van den achterkant op dat van
den voorkant leggen om te zien of ze wel
precies denzelfden worm hebben.

De twee zijkanten.
Fast raam
238,8

99,1
61 –

76,3 ----..

A
E

B
274,3
.- 40.6–
213,4

'DF
Fig. 4. Geraamte aan de zijde van tie deur.

C

Maak eerst de rechthoeken, die bestaan
uit twee zijstijlen en uit den onder- en
bovenbalk en zorg er voor dat beiden
geheel aan elkaar gelijk zijn. Gebruik ook
hier, voor het zuiver rechthoekig blijven,
tijdelijke schrankschooren zooals bij vooren achterkant. Voltooi den kant, waarin
geen raam komt door eerst den middelsten
ligger en verticalen stijl, daarna de schuine
schooren, die met den horizontalen ligger
een verbinding op half hout ingekeept
vormen, in elkaar en in het genoemde
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vierkant te bevestigen. Breng daarna op
gelijke wijze de deelen van het geraamte
van den zijkant met het raam op hun
plaats, n.l. twee opstaande stijlen, een
horizontalen ligger en van onder twee
schuine schooren.
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zijden op hun plaats en verwijder de
tijdelijke schrankschoor.

Het hacks stellen van het geraamte.

ContrOleer elken hoek van het geraamte
met een winkelhaak en spijker een tijdelijke schrankschoor naar de tegenover
Het in elkaar zetten van het geraamte. elkaar liggende hoeken om ze in den goeden
Maak in de zijstijlen van voor- en achter- stand te houden als de zijkanten en het
kant met een centerboor drie gaten: het dak aangebracht worden, daar ze door
bovenste 15 c.M. onder het boveneinde,het het werken er op en aan gauw geneigd zijn
laagste 25 c.M. boven den onderkant en te schranken (dit is uit de juiste vorm gaan)
het middelste g c.M. boven den bovenkant ook kan elke zijkant zuiver rechthoekig
van de horizontale middenliggers van zij- van vorm gesteld worden door de lengte
kanten en voorkant. Heeft men Been helper der diagonalen met een latje te meten, die
dan steunt men het stuk dat men op wil moeten dan als het geheel zuiver is uitrichten tijdelijk met een stevige balk waar- gevoerd, even Lang zijn. Zorg er voor dat
van men een eind aan het op te richten het geraamte niet verschuift, hetgeen begeraamte bevestigt en het andere op den reikt kan worden door Tangs den binnenkant van de onderliggers der geraamgording
ijzeren hock
nog
gzoerrdivvoor
d
steuenij
ten een Tat op den
vloer te spijkeren
(aan alle vier de
trekplaat
kanten).
238,8

Fig. 6. Constructie van het middenspant.

vloer vastspijkert. Om de balk stevig te
kunnen vastzetten, spijkert men eerst een
plankje op den vloer en zet het eind van
de balk hier tegen aan, door balk en plank
slaat men dan een paar schuin staande
spijkers (steekspijkers). De opgerichte
voor- of achterkant moet nu if c.M.
buiten den vloer uitsteken als deze op een
lengte van 4.29 M. gemaakt is. Richt nu
een van de zijkanten op zoodat de plaatsen
van de boutgaten van voor- of achterkant
op de zijstijlen kunnen worden afgeteekend.
Leg de zijkant weer neer, boor de gaten,
richt hem weer op en schroef de bouten
vast. Richt nu den voorkant of achterkant op (het hangt er van af met welken
kant men begonnen is) en bevestig dezen
aan den reeds staanden zijkant (de hoogte
der gaten in den zijstijl van de zijkant worden weer door de gaten van den kant,
waaraan men hem wil bevestigen, bepaald
en afgeteekend). Zet ten slotte de twee

Het middelste
spantje.

Van het middelste spantje zijn reeds de spantbeenen op
lengte gezaagd tegelijk met de beide
buitenste spantjes. Kijk of de spantbeenen
passen door hen op hun plaats even vast
te schroeven. Neem ze daarna weer af,
bepaal de plaats voor de trekplaatverbinding (Fig. 6), werk de uitstekende deelen
af, schroef ze vast en bevestig het spantje
op het geraamte.

Gordingen.
Teeken op de spantj es de plaats af van
de gordingen (zie Fig. 6). Elke gording is
4.369 M. lang. Bepaal eerst de plaats van
de ijzeren hoeken op de buitenste spanten
en meet van den nok af naar beneden.
Schroef de gordingen vast en bevestig ze
daarna eerst aan het middelste dakspantje
Hierdoor is men er zeker van dat de gording recht ligt en bij het vastschroeven
niet kromgetrokken wordt.
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De dakbedekking.
429,3

_4..

Het dak steekt aan
53,3
den voor- en achter- a_
s
i
kant 71 en aan de zij- 15,2
--I
cr==
133,4
kanten io c.M. over.
421,6
Maak een richtinglijn
voor den nok door
99,1
het raam hierin
een stukje hout dat op
- - .-.
het eind V-vormig is t
ingesneden tegen het 5,1
geraamte van voor- en
achterkant te spijkeren
en de twee plankjes
met een touwtje te ver- 15,4
binden (zie Fig. 8). --r
Zaag een plank op
Fig. 7. Geraamte van de raamzUde der schnur.
lengte af en leg die
even op haar plaats. Is de lengte goed, waar de bebordingsdelen der beide vlakken
dan neemt men haar weer weg en zaagt bij elkaar komen wel eenzelfde balk, Welke
alle planken af op dezelfde lengte. Daarna men nok noemt. Hierop warden dan dus
legt men de planken voor goed op hun de beide dakvlakken bevestigd en heeft
plaats, beginnende van links af. Schaaf men de constructie van Fig. 8 niet noodig.
de messing van een van de planken af Zoo de balken niet te ver van elkaar
en gebruik deze voor den buitenkant. komen, spaart dit er tevens nog een uit.
Spijker de planken op de gordingen. De
messing moet tot de borst in de groef ge- Het betimmeren van de zijkanten.
De planken worden op een lengte afdreven worden. Ten einde dit te kunnen
doen zonder de verbindingskanten te be- gezaagd, die gelijk is aan de lengte van de
schadigen zaagt men een stuk gegroefde geraamtedeelen dus: 2.387 M. en 4.216 M.
plank af en klooft dit
in de lengte door. Legt
gordingen
men dit plankje met de
middenspant
messing in de groef der
r,
aan te drijven plank dan
kan men met een hamer
daartegen aanslaan zonder messing of groef te
beschadigen. Ook kan
men achter het klosje
een beitel in de gording
slaan en zoo de naden
dicht drijven. Controleer
voortdurend of de planvloer dwarsbalken
ken wel een rechten hoek
vormen met de gordin------ gen. Breng den anderen
ligget
kant van het dak op dezelfde wijze aan. Inplaats Fig. 8 en 9. Geraamte en bedekking van den zilkant, waarin geen raam, benevens de
dakbedekking.
van de gordingen zooals
in Fig. 6 te leggen, legt Men ziet bij 8 een V-vormig ingekeept plankje aan den bovenkant van het dakgeraamte
spant een touw tusschen de plankjes, waarvan er een aan elk eind
men j uist onder de plaats gespijkerd. Men
wordt gespijkerd, om als richting voor den nok te dienen.

i5 I
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schotwerk

De hoeken worden later bedekt door .een
lijst. Zet op elke verticale stijl een teeken,
precies 10 c.M. boven den onderkant van
den benedenligger, om er zeker van te zijn
dat de onderste plank zuiver horizontaal
komt te liggen. De onderste plank wordt
eerst op de verticale stijlen gespijkerd en
steekt vijf c.M. onder den benedenlegger
van het geraamte uit; de kanten van de
vloerplanken worden dus bedekt. De
spijkers worden op de wijze als in Fig. io
is aangegeven in het hout geslagen en raken
dus slechts een plank. Men teekent nu
verder de plaats van de planken op de

eindstijl
zijstij1

schotwerk
lijst

plank van het
potdekselwerk

1i 11

eindstijl
planken van de zijkant

ig. 11. Hoe men de hoeklllsten van de schuur
bevestigt.

Fig. 10. Hoe men het schotwerk op het geraamte van den

zijkant bevestigt.

verticale stijlen af. De ruimte tusschen
den bovenkant van de onderste plank en
den onderkant van het dak moet hier verdeeld worden in 16 gelijke deelen elk deel
wordt dus 13 c.M. Teekent men deze verdeeling op elken opstaanden stijl af dan
behoeft men niet bang te zijn dat de
planken niet evenwijzig komen te liggen;
ook is het dan niet noodig een stuk van de
bovenste plank af te zagen om deze te doen
passen. Men noemt het aanbrengen van
de planken op bovenomschreven wijze
potdekselwerk. Veelal worden bij ons
echter breedere deelen gebruikt die overal
even dik zijn. Bij de kanten waarin een
raam geplaatst is moet men de planken
gelijk met den binnenkant van de vensteropening afzagen.
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Het betimmeren van voor- en achterkant.

gedeelte bedekt men met 1 X 3 duims
(2.2 X 7.5 c.M.) latten, die met den smallen kant aansluiten tegen de planken van
den zijkant, zoodat zoowel het geraamte
als de uiteinden van de planken van
voor of achterkant bedekt worden. Aan
elken hoek komt dus slechts een lijst
(zie Fig. II).

Spijker de benedenplanken op hun
plaats als bij de zijkanten en gebruik voor
de juiste plaats van de overige de aansluiting met de zijplanken. Een plank van
voor- of achterkant komt namelijk op gelijke hoogte als de hierbij aansluitende
plank van den zijkant. Spaar de raamgeraamte van de schtiur
opening en de deur
regel voor de raamomlijsting
ook bier weer uit.
Onder het dak moe raamomlijsting --1
ten de planken zoo
binnenste glaslatje gezaagd worden dat
buitenste glaslatje
zij de gordingen preglas
cies insluiten. Zet de
raamomlijsting
zwei op den hellings,
hoek van het dak en
breng deze op de
plank over; de planken zullen dan goed
passen. Beter is het
'....."4.,'
echter de bovenste
,
deelen eerst even tij,
delijk aan te brengen,
zorgende dat zij Lang
genoeg zijn en na
.
*;\
deze afgeschreven te
hebben verwijdert
• -':':
men ze en zaagt ze
af zoodat ze dan later
zeker passen. In dit
kozijn
geval is het echter
ook noodig de beide
geraamte van de sebum.
einddelen van het dak
hij het aanbrengen
Fig. 12 en 13. Construetie-details van de beide ramen.
daarvan voorloopig te
hechten omdat deze
in verband met het doorsteken der potdek- Raamomlijsting.
seldelen er dan even af moeten. Zijn deze
Als vensterbank (tevens onderdorpel)
deelen dus afgeschreven, dan kan men gebruikt men een 1 duims plank, 121 c.M.
zoowel deze als genoemde bedekkingdelen breed. Schaaf een kant over een breedte
definitief vastmaken. Ook zou men het van 5 c.M. schuin af tot op de helft van
geheele dak later aan kunnen brengen de dikte. Spijker deze vensterbank op de
nadat dus de wanden klaar zijn ge- bovenkant van de horizontale Jigger van
maakt.
het geraamte vast. Neem voor zijkanten
en bovenkant (stijlen en bovendorpel dus)
Het bevestigen van de hoeklijsten. I X 3 duims lijsten. Zij worden aan den
Het geraamte is nu nog aan elk der vier binnenkant van de vensteropening behoeken voor een gedeelte zichtbaar. Dit vestigd. Het tweede raam wordt op de,...........,„,..,/

/
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zelfde wijze behandeld. Zet de bovenlijst van
het uitzet-raam niet meteen vast. Dit moet
nog weggenomen worden voor het inschroe ven van de scharnieren (zie Fig. 12-15).

Het kozijn voor het uitzetraam.
Spijker -1- x -1-- duims (klaargemaakt
ongeveer I X I c.M.) latj es langs den

e,

,/),

--- 'i

j
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duims (22 X 36 m.M.) latje tegen den
deurstijl waar de deur tegen sluit. Schroef
de Lange punt van het kruis of bladhengsel
op de deur, doch let er op dat het draaipunt
gelijk ligt met den rand van de deur. Zet
de deur op haar plaats van onder iets opgestopt voor het later gemakkelijk vrij-

//

',//

/—

Fig. 14. Het draairaam.
Fig. 15. Het raam aan den voorkant.

binnenkant van de vensteropening. Maak
het raam van hout riduims (36 x 36 m.M.)
vierkant passend in de vensteropening.
De deelen van het raam moeten met pen
en gat verbonden worden; ook de middenstij1 wordt met pen en gat in onder en
bovendorpel bevestigd. Maak een 1 x 1
duims (8 x 18 m.M. klaargemaakt) latje
passend in het kozijn en laat dit aansluiten
met den binnenkant van het raam (zie
Fig. 13), z.gn. daglatj es.

Opgeklampte deur.
De deur wordt gemaakt van 1 X 4
duims (2.2 x io c.M.) geploegde planken,
liefst kraal- of sponningdeeltj es, zij is
75 c.M. breed en 2 M. hoog.
Maak drie klampen van 1 X 4 duims
planken, 721 c.M. Lang en schroef deze
op een plank, zoo dat de boven- en benedenklamp 10 c.M. van boven- en benedenkant der deur verwijderd zijn en zorg er
voor dat de uiteinden van de klampen
gelijk liggen met een kant van de plank.
Spijker of schroef nu de andere planken op
de klampen. Zet de schoorklampen ze6 dat
zij naar boven loopen vanaf den scharnierkant. Laat ze in de klampen pakken, zooals
aangegeven is in Fig. 16. Spijker een i x I-I

draaien. Steek de gepotdekselde planken ter
plaatse iets uit om de bladen van het scharnier op den deurpost to kunnen schroeven.

Het inzetten van het uitzetraam.
Het uitzetraam wordt aan eenpaar
2 X 2i duims fit
Deze
afgehangen.
I
worden in de raamomlijsting ingelaten
en daarna vastge schroefd. De scharnierpen ligt gelijk met
den buitenrand van
de raamomlijsting.
Als men geen assistentie heeft moet men
eerst een paar spijkers
in het dak staan en
met een touw het
raam openhouden.
Ook kan men er tijdelijk een lat onder1M1
I 'I
1,,„1,,
IT
plaatsen naar den
grond. Zet het raam
Fig. 16. De dear.
in
de opening en
Let op de wijze waarop de
beide schuine schoren in de teeken de plaats van
dwarsklampen pasgemaakt
de scharnieren op de
zijn.
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bovenlijst van de raamomlijsting af. Neem
deze lijst weg en steek het hout zoover weg
dat de buitenkant van de omlijsting in hetzelfde vlak komt te liggen als het raam.
Men steekt het raam zoowel als de lijst dusdanig uit dat het blad der fits verzonken
komt te liggen. Schaaf den onderkant van
het raam eenigszins schuin af (+ 3 m.M.)
om het raam bij het open- en dichtslaan
gemakkelijker te doen sluiten. Schroef de
scharnieren aan de bovenlijst en aan het
raam vast en zet het geheel op zijn plaats.
Gebruik bij het bevestigen van de bovenlijst dezelfde schroefgaten als te voren bij
het voorloopig vastzetten (zie Fig. 13).

Het leggen van het asphaltpapier.
Snijdt een stuk asphaltpapier af en
knip het in smalle reepen, die over den nok
gelegd worden en als versterking dienst
doen. Laat deze reepen ± io c.M. aan beide
kanten uitsteken en spijker ze met een
paar asphaltnagels vast. Leg daarna het
asphaltpapier in de breedte dwars over
het dak en laat dit aan de zijkanten en
aan voor- en achterkant oversteken, zoodat het omgeslagen kan worden. Den
omgeslagen rand spijkert men daarna op
de zijkanten van de planken vast. Als men
de spijkers naar boven toe vastslaat verdient het aanbeveling een of ander zwaar
voorwerp tegen den bovenkant van het
dakbeschot te drukken om den schok van
den slag op te vangen, anders slaat men
deze deelen los en het asphalt scheurt in.
Als men de volgende asphaltbaan legt,
moet men hiermee nog minstens io c.M.
van de vorige baan bedekken, dit hangt
echter af van de totale breedte en kan dus
ook meer zijn. De naden worden beschermd door 1 X 2 duims latjes, die met
-,I duims gegalvaniseerde spijkers vastgeslagen worden. In dit geval ligt dus het
asphalt rechthoekig op de nokrichting,
men kan het ook evenwijdig daaraan liggen
en begint dan aan weerszijden van onder;
laat ook hier het asphaltpapier aan
de kopeinden wat oversteken en leg de
banen nu 20 a 25 c.M. over elkaar, er voor
zorgend dat de nok zoo afgedekt wordt dat
daar het midden van een baan op komt en

dus geen aansluitnaad. Evengoed zet men
nu het geheel weer vast met daktengels

Het inzetten van de ruiten.
Voor het vaste raam neemt men een
stuk op maat gesneden vensterglas en zet
dit vast door middel van een latje met een
doorsnede van 1 X it- c.M. (io x 3o m.M.
klaargemaakt) aan den buitenkant van
het raam. Voor het uitzetraam heeft men
twee stukken glas noodig, die men aan den
buitenkant met stopverf vastzet. Het
vaste raam kan men zoo noodig ook met
stopverf behandelen. Zooals in fig. 13 aangegeven, wordt het raam op- of uitgezet
met een uitzetijzer, hetwelk in elken ijzerhandel verkrijgbaar is en door gaatj es in
dit ijzer kan men het raam in verschillende
standen geopend laten staan. Tevens
wordt met dit ijzer het raam gesloten.

Eenige nuttige wenken.'
Zorg er bij het plaatsen vooral voor dat
de grondslag van het schuurtje afloopend
is, breng zoo noodig op de plaats waar dit
komt wat grond op of breng inplaats van
een steen er twee aan op de plaatsen waar
de liggers onderstopt zijn. Zorg er echter
vooral voor dat deze goed vast liggen.
Ook de steen in het midden, (zie Fig. 3)
moet goed den ligger ondersteunen, daar
anders later als men over de vloer loopt,
alles trilt, hetgeen zeer onaangenaam in
het gebruik is. Dat de grondslag van het
schuurtje afloopend genomen dient te
worden wordt gedaan om het regenwater
van het gebouwtje af te voeren, hetgeen
de levensduur daarvan ten goede komt.
Is de optrede bij den ingang dan sours te
hoog, dan kan men daarvoor een van
steepen of tegels gemaakt stoepje, in het
zand gelegd, aanbrengen, waarvan de
bovenkant in hoogte midden tusschen
bovenkant vloer en den omliggenden
grondslag komt.
Om het opspatten van het van het dak
loopend water tegen te gaan, kan men
om het gebouwtje heen een strook ter
breedte van 0.50 M. grof grind aanbrengen,
hetgeen tevens het aspect verhoogt.

Hoe men een dames
Beschrijving van het tafeltje.
Niettegenstaande het tafeltje niet bijzonder groot is, heeft het bovenblad een
flinken omvang en kan men er meer in
Bergen dan gewoonlijk het geval is bij een
dergelijk meubel. Het blad bestaat uit
twee deelen, die tegen elkaar sluiten en
opgeklapt kunnen worden. Onder het
blad bevindt zich een bergruimte. Aan
beide kanten zijn twee zijbladen aangebracht, die met scharnieren aan de beide

werktafeltj e maakt

onderste lade is zoo bewerkt dat deze er
uitziet als een paneeldeurtje. Genoemde
lade springt 3.8 c.M. in. Hierdoor ziet het
geheel er minder log uit.

Benoodigde werktuigen.
De volgende gereedschappen moet men
bij de hand hebben om het werktafeltje
te kunnen maken: voorlooper, blokschaaf
en een veerploeg of groefschaaf voor het
maken en in elkaar zetten van het geraamte. Een hol en rond voor de binnenkanten van de zijstukken van het blad
en de daarmee aansluitende vaste randen
van het bovenblad en een boorschaaf.
Beharve een gewone handzaag ook een
verstek-, kap- of kleine handzaag voor het
in elkaar maken der voorkanten van de
laden. Ten slotte 1, 1, 1 en 1 duims steekbeitel. Bij het maken van de zwaluwstaarten maakt men bovendien nog wel
gebruik van een kraspen.

De pooten.
Zaag de vier pooten op lengte en schrijf
de gaten paarsgewijs af. Alle gaten zijn
I c.M. diep. In Fig. 8 isede breedte van
elk gat aangegeven.

Zijstukken.
Fig. 1. Het complete dameswerktafeltje.

vaste randen van het blad bevestigd zijn.
Onder de bergruimte bevinden zich drie
laden, de bovenste is diep genoeg om er
klosjes garen en rolletjes zijde recht op in
te zetten, de middelste lade is voor grootere
voorwerpen, zooals kluwen wol, enz., in de
onderste lade bergt men dingen van verschillenden aard. In de bergruimte onder
het blad bewaart men het werk waar men
mee bezig is.
Aan de zijkanten en aan den achterkant
bestaat de tafel beneden de bergruimte uit
lijst- en paneelwerk. De voorkant van de

De twee zijstukken worden nu in elkaar
gezet. De binnenkant van een der zijstukken is afgebeeld in Fig. 9, de buitenkant in Fig. 9A. De stijlen der paneelomlijsting worden zoo breed genomen dat
men hierin een Lange sponning kan schaven
waardoor een rug blijft staan, waarmede
de stijl met den poot verbonden wordt.
Zie de groef in de poot bij de Fig. 8 en ii
en de rug aan de stijl in Fig. 9. Deze rug
is in Fig. 9 schuin gearceerd alsof het
kopshout was, dit is echter niet zoo. Stijlen
en dorpels voor de paneelomlijsting worden
met pen en gat aan elkaar verbonden. In
de voorste stijlen worden gaten uitgestoken voor de laderegels en in de boven155

Fig. 5. Bovenaanzicht. — De stippellijnen toonen de bergplaats en de steunklampen voor de zijbladen aan.

Fig. 2. Voorkant van de tafel met de zijbladen opgeklapt.
Dt stippellijnen toonen de deksels van het middenblad
als ze opgeklapt zijn.

Fig. 6. De bovenste lade.

Fig. 4. Achterkant met neergeklapte
zjjbladen.

Fig. 7. De middelste lade.

F*g. 3. Zijkant met open laden en opge*
klapte zijhladen.
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dorpels worden groeven gemaakt. waarin
de ladelooprs komen (Zie Fig. 9). Ofschoon
het aan den buitenkant lijkt als of er twee
paneelen zijn (zie Fig. I)
(i1111f
is er in werkelijkheid
11)11 ■
maar een die in het ronde
ti
in een groef gaat en in
het midden een groef
1
I
0.6 heeft voor het middel,,
stijltje wat daarop komt.
I 1.3
11;
ii
De zijkanten van de
o.61
bergruimte.
De zijkant van de
LL
bergruimte moet nu aan
0.8 1.3 het zijpaneel bevestigd
worden. Deze zijkanten loopen in
de hoogte verder
door dan de bergruimte zelf zoodat
men een dwarslat
aan de binnenkant
. aan moet brengen
1.3
voor den bodem.
Bowen deze dwarsi
lat maakt men een
groef voor een stuk
id

(1

4 m.M. dik triplex,

157

om tevens als loopregel voor de onderste
lade dienst te kunnen doen. Aan den
voorkant is zij zoover afgezaagd dat er
plaats is voor den ondersten laderegel.
Het in elkaar zetten van de zijkanten.
De zijkant wordt in elkaar gezet door
het zijschot van de bergruimte met deuvels
op de losse tusschenlijst, die reeds op de
paneel-omlijsting is aangebracht, te zetten.
Het zijschot bestaat dus reeds uit paneel,
omlijsting, waarin het paneel, boven- en
onderlijst, lijst voor den bodem van de
bergruimte en loopregels, Welke laatste
eerst van een groef voorzien zijn om de
schotten tusschen de laden er in te
zijkant v/d
bergplaats
klamp voor
den bodem
van de
bergplaats

schuiflat
voor de
bovenste
lade
liggend

tusschenwaaruit de bodem
schot
gemaakt wordt.
schuiflat
voor de
Deze
groef
kan
ook
id
middelste
1.3
wel weggelaten
lade
daar de bodem genoeg oplegging op
de dwarslat heeft.
De , dwarslatten
worden erop get1
lijmd (Fig. 9). TusU
schen het paneelachterkant
binnenkant
schuiflat
van een
van een
werk
en de zijkant
voor de
voorpoot
voorpoot
onderste
van de bergruimte
lade
Fig. 8. Twee aanziehten
van een voorpoot met de bevindt zich nog
gaten voor de pennen een losse lijst die
Fig. 9a. Buitenkant van een
Fig. 9. Binnenkant van een
der liggers en groef voor
ziistnk vOOr het in elkaar
ziistuk vOOr het in elkaar
de messing van dal still met pen en gat in
zetten.
zetten.
van het paneelwerk.
de pooten bevestigd is. Deze lijst steekt uit buiten de om- kunnen schuiven (deze zijn gemaakt van
lijsting van het paneel en is met schroeven 4 m.M. dik triplex en dienen voor afhier aan vastgemaakt. Onder tegen de scheiding der laden onderling, men laat
omlijsting van het paneel is eveneens een deze ook wel eens weg.) De voorpooten
lijst geschroefd. Deze lijst is breed genoeg worden nu aan de zijden bevestigd door
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de maten in Fig. 2 en 3. Ook is in Fig. ii
het tusschenstijltje op het paneel niet
geteekend omdat dit bij dien stand der
vorderingen ook nog niet aangebracht
was. Draai het geraamte om, zoodat
het op de voorpooten komt te liggen
en breng de tusschenschotten van de
laden aan door ze van den achterkant
of in de groeven te schuiven, zooals
eerder gezegd, worden deze dus ook
wel niet aangebracht.

f--

De achterkant.
10.2
onderste laderegel
Fig. 10. De deelen die aan den voorkant de beide
zjjkanten verbinden.

ze voorzichtig op de pennen van de bergruimten en bovenlijst en op de messing
aan de stijlen van
het paneelwerk te
slaan. Nu moeten de
beide zijden aan
elkaar verbonden
worden door middel
van den voorkant
van de bergruimte
en de Brie laderegels
(Fig. It)). De onderste laderegel is breeder dan de andere
omdat de voorkant
uitspringt tot den
voorkant van het
geraamte en de lade
bovendien nog 3.8
c.M. inspringt ten
opzichte van den
regel. Het geraamte
ziet er nu uit als in
Fig. II, hoewel deze
Fig, geen juiste
voorstelling geeft en
men den indruk
krijgt alsof het geheel sterk rechthoekig van worm is, in
werkelijkheid is het
bijna vierkant, zie

De achterkant wordt op dezelfde wijze
gemaakt als de zijkanten. Ook hier is de
boven- en beneden dorpel van de paneel
omlijsting nog voorzien van een extra
lijst die dus hier meer bedoeld zijn ter ver siering daar ze verder geen dienst doer
en strooken met die op de zijschotten. Aan
den binnenkant brengt men een smal

Fig. 11. Het geraamte gedeeltel(jk in elkaar gezet;
het bestaat nu nit de zilkanten en de laderegels.
Fig. 12. De achterkant met de pooten, wat nu am
het geraamte van Fig. 11 bevestigd wordt.
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lijstje aan dat correspondeert met de lijst,
die zich aan den voorkant onmiddellijk
boven de bovenste lade bevindt en die
dient voor oplegging der bodem van de
bergplaats. De twee achterpooten worden
nu aan het achterschot bevestigd en het
geheel op het geraamte gezet (het geheel
ligt immers op de voorpooten) waarbij de
pennen en messingen van het geraamte in
de gaten en groeven van de achterpooten
schuiven. De zijkanten en de achterkant
worden afgewerkt met een loozen stijl in het
midden van de paneelen van 5 X 32 m.M.
De lengte is gelijk aan de afstand tusschen
de twee dorpels.

Blad.
De eenige vaste deelen van het blad
bestaan slechts uit twee smalle planken
die op de zijkanten van de bergruimte geschroefd zijn. De schroeven worden verzonken en de verzinking wordt opgevuld
met een houten stukje. Genoemde plankjes
zijn aan den buitenkant lijstvormig afgewerkt om met de zijbladen een glijdende
verbinding te kunnen vormen. De plankjes
zijn tevens uitgestoken om ruimte te
geven aan de scharnieren die aan de onderzijde in het blad ingelaten worden (Zie
Fig. 13). Het scharnier moet zoo inge-

scharnier
van het
binnenblad
scharnier
van den
steunklamp

0

zijkant
van de
bergplaats
poot
-....... - Fig. 13. Details van de steunklamp die het zllblad op
zlln plats houdt als het opgeklapt is.

bouwd zijn dat de scharniercylinder niet
uitsteekt. De beide middenbladen worden
op maat gezaagd en in het midden waar
zij tegen elkaar sluiten afgeschreven voor
de sponning. waarmede zij op elkaar
passen. Een dergelijke sponning zouden
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we ook kunnen maken voor de aansluiting
van deze middenbladen met de vaste
plankjes waardoor het inwendige der
bergruimte stofvrijer werd. De scharnieren
van de zijbladen worden aan den onderkant vastgeschroefd en de zijkant van de
bergruimte wordt een weinig uitgestoken
om ruimte te geven voor de scharnierkleppen. De scharniercylinder moet zoo
aangebracht zijn, dat hij in een vlak ligt
met den onderkant van het zijblad en
van het vaste deel van het blad (het
vaste plankje dus). Het middelpunt van
de cirkels die door het holle en bolle deel
van de verbinding gevormd worden, moet
precies samenvallen met het midden van
den scharniercylinder. We zouden de
middelste bladen ook draaiend kunnen
maken, we krijgen dan echter op het blad
de scharnierknoopen, hetgeen niet zoo mooi
is. In de Fig. 5 zal men kunnen opmerken
dat alle deelen van het tafelblad ingevoegde einden hebben, waardoor men er
zeker van is dat het blad zijn vorm zal
behouden en niet krom trekt.

De steunklampen voor de zijbladen.
Elk zijblad wordt gesteund door een
draaibare steunklamp (Fig. 3 en 13). Deze
klamp is bevestigd aan den zijkant van
de bergruimte waar hij tegen aan geklapt
wordt als men hem niet gebruikt. De
klamp bestaat uit drie stukken. Het in
gebogen vorm afgewerkte stuk wordt op
het verticale en horizontale deel bevestigd.

Bovenste en middelste lade.
De voor- en zijkanten van de laden
worden met zwaluwstaarten aan elkaar
verbonden. De voorkant wordt uitgestoken voor het handvat; het slot wordt
aan den achterkant ingelaten. Men vergete
het sleutelgat niet. De zijden zijn Langer
dan de lade zelf (Fig. 6 en 7) zoodat zij
met hoekklosj es aan den achterkant versterkt kunnen worden. De achterkant
rust op den bodem en wordt in de zijkanten ingekroost. De zijkanten en voorkant zijn van onderen gegroefd voor bodem
van 4 m.M. dik triplex, die in de groeven
vastgelijmd kan worden. De lade moet zoo
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tusschen de schuifregels gaan, dat zij
gemakkelijk schuift. Op de laderegels
bevestigt men een paar stuitklosjes, deze
raken den achterrand van de zijkanten der
lade zoodra de voorkant gelijk ligt met
den voorkant van het geraamte.

Onderste lade.
De voorkant van de onderste lade
bestaat uit een paneelwerk.
De boven- en onderdorpels sluiten
tusschen stijlen, die over de zijkanten van
de lade heen steken en met schroeven
hieraan bevestigd zijn. Het paneel en de
boven- en onderdorpel worden uitgestoken
voor het middenstijltie dat 6 m.M. dik is
en zonder speciale bevestigingsmiddelen
vastgelijmd wordt. De beide binnenste
looze stijltjes bestaan uit 5 m.M. dikke
plankj es die eveneens op het paneel worden
gelijmd, zoodat de lade dus het aanzien
krijgt van twee deurtj es. Een handvat van
hout met een paar groeven aan de zijkanten wordt vanaf den binnenkant der
lade vastgeschroefd.
De laden kan men nu met tusschenschotjes nog verdeelen al naar ieder het
voor zijn gemak noodig en wenschelijk
acht. De Fig. 6 en 7 geven hiervan reeds
voorbeelden.

Afwerking van het tafeltje.
Is men zoover gevorderd dat het tafeltje

klaar is, dan rest ons nog de afwerking.
Is het geheel gemaakt van eikenhout, dan
zal men dit het liefst blank houden of
wel men geeft het een zoodanige oppervlakbewerking dat de structuur van het hout
nog duidelijk zichtbaar blijft. Het meest
toegepaste hiervoor is wel het in de wasbeits zetten en daarna flink opwrijven.
Ook als het geheel gemaakt is van z.g.n.
without, waaronder men meestal vurenhout verstaat, kan het gebeitst worden,
waarvoor men dan echter veelal waterbeits
toepast als eerste behandeling en het
geheel in de kleur kan brengen die de
kleur van eikenhout, of een andere houtsoort, evenaart.
We zullen hier op de te volgen behandeling, enz. van het beitsen niet verder
ingaan, daar we in een artikel speciaal
het beitsen en politoeren behandelen en
het dus beter is daarnaar te verwijzen,
dan beknopt een en ander weer te geven.
Men dient er echter wel om te denken
dat de uiterlijke afwerking van het geheel
prima moet wezen, want zonder een goeden
ondergrond is zeker geen goed beitswerk,
nog minder goed politoerwerk te maken.
Het inwendige wordt meestal niet met
befits behandeld, hoewel sommigen het wel
aardig vinden dit met wat lijnolie, waardoor een kleurtje, b.v. chromaatgeel,
vermiljoen of ander scherp tintje, te behandelen, waardoor het effect bij het
openen der laden dan sours verrassend is.

Het pervaardigen en passend maken van fosse
overtrekken

Fig. 1. Voorkant van de canapé; de linkerhelft is van een lossen overtrek voorzien.

Het maken van een lossen overtrekvoor een Chesterfield-canapé. —

Neem een kant van de stof en trek deze
in de lengte over de leuning van den
achterkant; strijk de stof glad zoodat zij
precies over de leuning past. De stof ligt
pas goed als ze niet alleen vlak over de
leuning ligt maar nog It- c.M. beneden
den onderkant van de leuning afhangt
('Lie Fig. 2). Deze il c.M. heeft men noodig
voor den zoom. Spijker de stof vast aan
den onderkant van de rugleuning, strijk
haar glad over den binnenkant van den
rug en zorg er voor dat ze precies in de
hoeken past. Vouw de stof 15 c.M. in
aan den onderkant van den rug (Fig. 3)
en trek haar over de zitting tot 71 c.M.
onder den voorkant (Fig. 3) Knip de
stof nu af. De zoom wordt 5 c.M. onder
den voorkant van de zitting gelegd. Heeft
men een stof uitgezocht met een groot
patroon, waarin een bepaald motief domineert dan moet dit motief zich in het
midden van den rug in de zitting bevinden
als men gaat knippen. Dit voornaamste
en grootste stuk moet men zoodanig vastspijkeren dat men aan beide kanten evenveel stof overhoudt m.a.w. het midden
van den canapé moet samenvallen met

Gebruik breede stoic met een klein patroon.

De canape die wij gaan bekleeden is
1.75 M. Lang, de zitting is 1.4o x o.6o M.
De stof moet 75 of 125 c VI. breed zijn. Het
verdient aanbeveling een klein patroon
te nemen daar men dit aan de naden
gemakkelijk kan doer aansluiten, zoodat
er slechts weinig stof verloren gaat.
Door de breedste stof te nemen vereenvoudigt men den arbeid zonder de
kosten te verhoogen. De overtrek wordt
bijna in een geheel uitgeknipt door de
stof eerst op de canape te spannen.

De binnenkant van den rug en de
zitting.
Men heeft + 8.5 M. stof van 1.25 M.
breedte noodig om de canape afgebeeld
in Fig. 1 te bekleeden. Rol de stof uit en
leg deze over den rug en de zitting met den
goeden kant naar binnen. Men behoeft
den overtrek dan later niet binnenste
buiten te keeren voor het zoomen.
161
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Fig. 2. Achterkant van de canape, waarbjj de naden zjjn aangegeven.
Fig. 3. Hoek van de canape, waarbjj men ziet hoe de stof aan de zijleuningen en aan den rug ingestopt is, tevens ziet
men de plaats van den zoom aan den voorkant.
Fig. 4. Hoe men aan den voor- en binnenkant van de armleuning de stof moet plooien.
Fig. 5. De geplooide stof van Fig. 4 wordt afgeknipt en op den voorkant van de kilning genaaid. De stippellijnen geven het
platte deel van den voorkant aan.
Fig. 6. De zijopening aan den achterkant wordt met drukknoopen vastgemaakt.
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het midden van de beschikbare lap stof.
Indien men aldus te werk gaat is later het
knippen van de overige deelen gemakkelij ker .

Binnenkant van de zijleuningen.
De binnenkant van de zijleuningen wordt
op dezelfde wijze passend gemaakt als de
binnenkant van den rug in de zitting. Leg
de stof in de lengte over de leuning zoodat
dus het patroon rechthoekig ligt op dat
van het reeds gelegde stuk. De eene zijde
van de stof moet in den hoek passen; aan
de andere zijde steekt zij 15 c.M. uit buiten
den voorkant van de leuning. De stof
wordt hier zoo geplooid dat ze precies
om den voorkant past (Fig. 4 en 5). Men
begint weer Il c.M. onder den onderkant
van de leuning, over de leuning heen naar
de zitting, hier vouwt of stopt men de
stof 15 c.M. in (Fig. 3) en gaat verder over
de zitting tot il c.M. voorbij den rand
van het reeds gelegde stuk (Fig. 3 en 4)
Heeft men de binnenkanten van de zijleuningen passend gemaakt dan worden
ze vastgespijkerd; aan den voorkant
worden de spijkers of punaises aan de
zijkanten van het zittingstuk even losgemaakt en daarna met den binnenkant
van de leuning weer vastgeslagen.

De buitenkant van den rug.
Neem de overblijvende stof, bevestig
haar met den goeden kant naar binnen
op den onderkant van de rugleuning
(il c.M. overhouden voor den zoom) en
knip haar 22 c.M. beneden den onderkant
van de canapé of (Fig. 2).

De buitenkant van de zijleuningen.
De buitenkanten van de zijleuningen
sluiten aan bij den buitenkant van den
rug, aan den onderkant van de leuning
laat men weer ii- c.M. en aan den onderkant van de canape 2-1-- c.M. oversteken.
De breedte van den buitenkant van de
zijleuningen is grooter dan de breedte van
den binnenkant daar de stof om den hoek
heen gespannen en aan den buitenkant
van den rug vastgenaaid wordt. Heeft
men de buitenkanten passend gemaakt
dan spijkert men ze vast (Fig. 2).
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De leuninghoeken.
Voor de leuninghoeken heeft men twee
aparte stukken noodig.
Ten einde er zeker van te zijn dat ze
goed zullen passen maakt men van
mousseline, katoen of linnen een patroon,
waarnaar men de stof afknipt. Speld het
hoekstuk op het onbekleede stuk tusschen
den binnenkant van den rug en dien van
de zijleuning. Strijk het glad over den
hoek en spijker het aan den onderkant
van de leuning vast.

De band aan den voorkant.
De voorband is 121 c.M. breed plus
Il c.M. aan elken kant voor den zoom. Hij
wordt uit de voile breedte van de stof
geknipt en aan den voorkant van de
zitting vastgemaakt.

De geplooide rand.
De geplooide rand is 171 c.M. breed.
Aan den onderkant neemt men nog iets
extra voor den zoom. Men knipt den rand
in de breedte en vouwt hem in korte
plooien. Men kan de rand van verschillende overgebleven stukken aan elkaar
naaien doch deze stukken moeten alle in
de breedte geknipt zijn. De totale lengte
van den rand is il maal de omtrek van
de canapé.

De voorkant van de leuning.
De voorkant van de leuning wordt op
maat geknipt en vastgespijkerd. Ook hier
verdient het aanbeveling eerst een patroon
te knippen. De gestippelde lijn van Fig. 5
geeft de plaats en den worm van den voorkant aan.

Passement.
De voorkant, de bovenkant van den
geplooiden rand en de voorkanten van de
zijleuningen worden afgezet met een
passement. Het passement dient zoowel
tot versiering als tot versterking van de
zoomen. Het passement koord wordt
bedekt met uit de breedte geknipte repen
stof van 3 c.M. De dubbelgevouwen strook
wordt om het koord en het geheel op den
zoom vastgenaaid,
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Het aan elkaar naaien van de deelen
van den overtrek.

beeld op Fig. 1 wordt gemaakt van stof
van 75 c.M. breedte. Men heeft 4- 6 M.
noodig. Neem een stof waarvan het patroon in Welke richting ook gedraaid er
steeds aardig uitziet, men heeft dan minder
stukken noodig. Bepaal het midden van de

Verwijderd alle punaises of spijkertjes
waarmede de stof aan de canape vastzit en
speld alle deelen van den overtrek, die nog
niet aan elkaar bevestigd zijn, samen. Haal
den overtrek zorgvuldig van
de canape of en maak van te
voren de vouwen aan de
rug- en zijkanten van de
zitting los. Maak ook de spelden van een van de naden
achter aan den buitenkant
los. Hierdoor kan den overtrek gemakkelijker afgenomen worden en bovendien
wordt deze naad toch niet
genaaid, maar met drukknoopjes vastgezet (Fig. 6).
Naai de buitenkant van de
zijleuningen aan den buiten
kant van den rug. Bevestig
daarna de leuninghoeken aan
den binnenkant van zijleu
ning en rug. Stik het met
passement afgezette voorstuk
van de zijleuning vast op den
binnen- en buitenkant van
de zijleuning. Breng den pas
sementstrook aan den voorkant aan (all een aan zij- en
bovenkant, niet aan den
onderkant) en naafi den voorkant vast aan de zitting, de
voorkanten van de zijleuninFig. 1. Armstoel, de rechter hell is bedekt met een lossen overtrek.
gen en aan den binnen- en bui tenkant van de zijleuningen.
Zoom den onderkant van den rand om zitting en den rug (van den laatsten zooen plooi den bovenkant. De geplooide kant wel aan binnen als aan buitenkant) en
wordt op het passement genaaid, het geheel Beef de middellijn aan met een rij spelden.
wordt aan den onderkant van den over- De op Fig. 1 afgebeelde stoel heeft een rand
trek bevestigd. De opening aan den achter- passement aan den onderkant, hier komt
kant (Fig. 6) wordt nu afgemaakt door de de bovenkant van den geplooiden rand.
linker en rechter overlap om te zoomen, Heeft de te bekleeden stoel niet zulk een
de rechter overlap moet over de linker passement dan brengt men op den voorkant 20 c.M. boven den grond een rij
been vallen. Naai de drukknoopjes vast.
spelden aan (Fig. I).
Het maken van een lossen overtrek
Vouw de stof dubbel en leg deze gevoor een armstoel. — Binnen- en vouwen kant op de met spelden aangebuitenkant van den rug en de zitting.
geven middenlijn. Hang de stof over den
De overtrek van den armstoel, afge- buitenkant van den rug tot zij 21 c.M.
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beneden het passement of de speldenrij
komt. (Fig. 2). Vouw de stof 15 c.M. in
aan den onderkant van den rug (Fig. 3) en
geef met spelden de lijnen aan waarlangs
het stuk omgezoomd wordt (zie eveneens
Fig. 3). Knip nu het stuk in den vereischten
worm; de stof moet 5 c.M. aan den zijkant
uitsteken en aan den onderkant van den
rug moet zij in de hoeken passen. De stof
is breed genoeg om bij de zijleuningen te
worden ingevouwen (Fig. 3). De overtrek
wordt hier niet alleen ingevouwen dock
tevens verbonden met de zijleuning. De
naad tusschen beide stukken is zoodoende
onzichtbaar. De stof wordt 71 c.M. beneden den voorkant van de zitting afgeknipt. De stof is ook breed genoeg om
den geheelen voorkant van de zitting te
bedekken tot onder de voorkanten van de
zijleuningen. Vouw nu de stof open, strijk
haar glad en bevestig haar met punaises
of spijkertjes aan het bout van den stoel.

Binnen- en buitenkant van de zijleuningen.
Neem een stuk stof en leg het over een
zijleuning. Vouw 7 .,1, c.M. in van den kant
die later aan de zitting vastgemaakt
wordt, spreid de stof over de leuning uit
langs den buitenkant tot aan den passementstrook of de rij spelden, neem
Il c.M. extra voor den zoom (Fig. 4).
Het armstuk wordt bijgeknipt aan den
hoek, die de rug met de leuning maakt.
De stof moet aan de voorkant iets uitsteken ten einde omgeslagen te kunnen
worden.

De voorkant van den zijleuning.
Maak een patroon voorden voorkant
(Fig. I), houdt iets extra over voor
den zoom en knip twee stukken uit.
Bevestig de stukken met punaises.

Zijkanten van den rug.
De zijkanten van de rugleuning boven
de armleuningen worden bedekt met een
stuk stof dat afgezet is met passement.
Maak een patroon en knip aan de hand
daarvan het stuk uit (Fig. 5).

165

Voorkant.
De voorkant is 71- c.M. breed (il c.M.
extra aan boven- en onderkant voor de
zoomen). Knip een stuk af op de goede
lengte (eenige speling voor de naden) en
bevestig het met punaises.

Geplooide rand.
De geplooide rand is 171 c.M. breed en
heeft een zoom van 21 c.M. aan den onderkant. Aan den bovenkant is hij afgezet
met een passement. Meet den omtrek van
den stoel en neem nog eens half zooveel
voor de plooien.

Het passement.
Aan de boven- en zijkanten van den
voorkant, langs den geplooiden rand, op
de voorkanten van de zijleuningen en op
de zijkanten van den rug bevindt zich een
strook passement. Knip de stof in de
breedte in repen van 3 c.M. en naai
de randen aan elkaar, vouw de strook
daarna om het koord en naai de randen
nogmaals vast.

Het naaien van den overtrek.
Voor men den overtrek afneemt om
hem te naaien, plooit men de stof aan den
voorkant van de zijleuningen en aan
de zijkanten van de rugleuning met
een lossen steek. Verwijder den overtrek
en keer hem, indien men de stof niet
met den verkeerden kant naar binnen toe
neergelegd heeft, binnenste buiten. Naai het
rug- en zittingdeel aan buiten- en binnenkant van de zijleuning bij de hoeken en
aan den buitenkant. Naai het passement
op boven- en zijkanten van den voorkant
en bevestig dezen laatsten aan de zitting.
Ook op de voorkanten van de zijleuningen
komt passement evenals op de zijkanten van
den rug. Naai ze daarna vast op de plaats
waar zij behooren te zitten. Pas den overtrek om den stoel en kijk of de onderkant
recht hangt. Breng de noodige veranderingen en correcties aan, neem den overtrek weer af, maak den rand af en bevestig
deze met gebruikmaking van het passement aan den onderkant van den overtrek.
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Fig. 2. Achterkant, aarbjj men ziet hoe de stof over den
achterkant van den rug gelegd wordt en ook tangs den zjjkant
er van wordt geplooid. Men moet er op letten dat de stof ± 2
c.M. lager komt dan de lijn, die met spelden is aangegeven.

Fig. 3. De stof wordt in On stuk gebruikt voor de binnenen bnitenkant van den rug en voor de zitting, zg wordt bjj
den rug en aan de zijkanten ingestopt. De inslag voor
het instoppen moet aan den rug ± 15 c.M. zjjn.
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buitenkant van
de armleuning
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Fig. 4. Zjkant, waarbjj men ziet hoe binnen- en bnitenkant van
de armleuning aan elkaar bevestigd worden.

Als men de stof behoorlijk aan zijkanten
en rug heeft ingevouwen, behoeft men aan
den achterkant Been naad met drukknoopsluiting aan to brengen.

Los overtrek voor een gewonen stoel.
Ae overtrek voor een gewonen stoel,

Fig. 5. De zijkanten van den rug 'worden met
band afgezet.

wordt uit een stuk gemaakt, dat afgezet
wordt met passement waaraan een geplooiden rand is genaaid (Fig. 1). Men
bevestigt den overtrek door middel van
drukknoopen bij de achterpooten (Fig. 6).
Voor een normalen stoel heeft men 1.25 M.
noodig.
, , t9f van 75 c.M,
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Het opnemen van de maat.
Men meet den stoel op zijn grootste
breedte, d.w.z. aan den voorkant. Meet den
afstand van den onderkant van het hout
naar boven tot de linkerhoek, daarna over
den voorsten rand naar den rechter hoek
en naar beneden tot den onderkant van
het hout. Neem op dezelfde wijze de maat
van den achterkant van den stoel, daarna
van voor- naar achter over de middellijn.
Knip een stuk stof uit dat aan alle kanten
10 c.M. breeder is dan de verkregen maten.

Het passend maken van de stof om
de achterpooten.
De stof wordt op den stoel gladgestreken
en met punaises vastgestoken. De achterkant van de stof kan echter niet vastgemaakt worden, daar de pooten dit verhinderen. Zet een lijn, A B (zie Fig. 2), op
de stof waar deze den binnenkant van
een van de achterpooten raakt. Maak deze
lijn even lang als de breedte van den poot.
Trek een tweede lijn C D, even lang en
paralel loopend met de eerste, i4 c.M. er
boven (dos dichter bij den rand van de
stof). Zet de schaar in het goed bij E, het
midden van de lijn C D, en knip diagonaalsgewijze naar A en naar B.
Knip daarna de stof recht
door tusschen E en den
rand (naar F). Vouw de
stof zoo om dat zij om den
poot past. Men kan nu
den achterkant en het
achterste gedeelte van
den zijkant vastmaken
(Fig. 3 en 4) . Doe hetzelfde
bij den anderen poot en
zet ook daar de stof vast
met punaises.

stof met punaises op het hout van den stoel
vast en knip de overtollige stof c.M. van
de door de spijkertj es gevormde lijn af. Doe
hetzelfde bij den anderen voorpoot.

De geplooide rand.
Meet den omtrek van den stoel Tangs
den onderkant van het hout, neem de
helft van de verkregen lengte er bij voor
de plooien. Knip een strook stof af van
211 c.M. (hier is de zoom bij inbegrepen).

Het naaien van den overtrek.
Neem den overtrek af, snijd den onderkant bij tot op 22 c.M. beneden het houtwerk van den stoel en stik de verticale
naden vast aan den binnenkant. Zoom het
gat voor de achterpooten om en tevens
den geheelen onderkant.

Passement.
Bekleed een stuk passementkoord zoo
lang als den omtrek van den stoel (+ 5 c.M.
voor den overslag op de achterpooten). Naai
het passement op den rand van de stof vast.

Geplooide rand.
Plooi den rand en zoom de randen van de
twee naden die vastgemaakt worden met
drukknoopjes, om. Zorg dat er een smalle
overslag ontstaat, zoodat
de drukknoopjes hierop
gezet kunnen women.

De voorpooten.
Plooi de stof aan een
van de hoeken van den
voorkant, trek deze plooi
goed aan, zoodat vooren zijkant glad komeu
to liggen. Men houdt nn
een omgevouwen driehoek over (Fig. 5). Zet de
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Fig. 1. Stoel-overtrek.

Randen.
Men kan de overstrekken ook met een lossen
rand maken; in dat geval
maakt men twee passementranden, een aan den
bovenkant en een beneden. Eerst maakt men den
overtrek passend voor de
zitting alleen, de rand
wordt dan afzonderlijk gemaakt en door middel van
het bovenste passement
aan de zitting genaaid.
Evenals bij den vorigen
overtrek maakt men aan
elken kant van den achtersten rand een overslag
voor de drukknoopjes.
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De stof wordt van E tot B, van E tot A en van E tot F
ingesneden en gevouwen langs de lijn AB en de stippellijnen AG en BR.

Fig. 3. Nadat men de stof heeft geknipt volgens de
methode van Fig. 2 wordt een gedeelte er van om
een poot gelegd zooals de figunr aangeeft.
Fig. 4. Men Alit nu den poot in door het andere
stnk op de aangegeven wilze om to vonwen.

Fig. 5. Het plooien van de stof om een voorpoot.

Fig. 6. IQ elken achterpoot wordt de overtrek met

Fig. 2. Hoe men den overtrek om de achterpooten pas maakt.

drukknoopen vastgemaakt.

Het uitzoeken van flout
Bij het bepalen der houtsoort die men
wil gebruiken moet men eerst nagaan of
men het voor binnen- of buitenwerk noodig
heeft. Vele houtsoorten zijn voor beide
doeleinden geschikt, doch er zijn er ook die
niet aan weer en wind blootgesteld kunnen
worden zonder te worden aangetast. Vervolgens moet men in overweging nemen
of het betreffende werkstuk geschilderd,
gepolitoerd of gebeitst wordt. Op bijna
alle houtsoorten kan men verf aanbrengen,
doch slechts enkele leenen zich voor poli toeren. Ten slotte spelen de kosten nog een
rol. Het heeft Been zin een dure houtsoort
te gebruiken voor een werk dat het niet
waard is; bovendien zijn de dure houtsoorten gewoonlijk hard en dus lastig in
het bewerken.

Bouw van den stam.
Snijdt men een boom volgens de dikte
door, dan komt men eerst aan de schors
of bast, die niet gebruikt wordt bij de
houtbewerking, hierop volgt het jonge
hout ofwel het spint, dat meestal bleeker
is dan het oudere hout, bij alle houtsoorten
ook minder hard is en dus gemakkelijker
door worm wordt aangetast, zoodat het
zoo weinig mogelijk of liefst in het geheel
niet wordt gebruikt. Aan de buitenzijde
van den boom vormt zich elk voor- en
najaar een uit geleiachtige stof bestaande
laag, z.gn. teeltlaag, hetgeen in het voorjaar
door den grooteren aandrang der sappen
weelderiger geschiedt dan in het najaar.
Vandaar dan ook dat men deze beide lagen
(voor- en najaarshout) goed kan onderscheiden, de laatste is donkerder van
kleur en harder. Vooral bij de naaldhoutsoorten is dit verschil goed merkbaar. Op
deze wijze komen er elk jaar dus twee
nieuwe lagen om den boom. Deze lagen
worden jaarringen genoemd. Een donkere
en een lichte samen zijn dus in een jaar
gegroeid; hieraan kan men den ouderdom
van een gevelden boom vaststellen. Op het

spint volgt het rijphout en daarop het
kernhout (ook samen wel kernhout genoemd). Het middelste deel van den stam
heet het hart of het merg, dat bij jong
hout groot, bij oud hout klein of zelfs in
het geheel niet meer aanwezig is.
Behalve jaarringen zijn op de dwarse
doorsnede van den stam bij sommige houtsoorten ook nog strepen zichtbaar die van
het midden uit naar den rand loopen, de
z.gn. mergstralen, die zich vooral bij
beukenhout sterk afteekenen. Dit zijn
samengedrukte cellen, die vaak een glinsterende oppervlakte hebben als zij in
hun volle breedte te zien zijn, reden waarom men het hout wel volgens deze mergstralen doorzaagt of klooft; deze vlakken
worden dan wel spiegelvlakken genoemd.
Zij scheiden de vaatbundels, zoodat het
hout in die richting dan ook gemakkelijk
splijt .
De houtsoorten worden onderscheiden
in naaldhout en loofhout. Het Engelsche
hardwood beteekent loofhout, en softwood
naaldhout; deze termen zijn eenigszins
misleidend, daar men zoo kunnen veronderstellen dat hiermede een onderscheiding in hard- en zacht hout wordt
gemaakt. Wel is het loofhout vaak harder
dan naaldhout, maar op dezen regel zijn
talrij ke uitzonderingen.

Buitenwerle).
Geschikte houtsoorten voor buitenwerk
zijn o.a.:
Eikenhout (van den zomereik of steeleik) (Quercus Robur) en wintereik of
steeneik (Quercus sessiliflora).
Het heeft verschillende schakeeringen,
onderscheid tusschen kernhout en spint is
vrij duidelijk te zien, het spint mag niet gebruikt worden, daar het gemakkelijk vergaat en aangetast wordt. Het heeft
spiegelende mergstraalvlakken, is zwaar,
1) Vaak zun dezelfde houtsoorten geschikt
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voor binnenwerk, dit staat dan vermeld.
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Amerikaansch Grenenhout

Teak
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hard, Licht splijtbaar en zoowel voor
binnen- als voor buitenwerk geschikt. Het
eikenhout is een loofhoutsoort.
Teakhout (Tectona grandis). Dit is veerkrachtig en vast, „werkt" en scheurt niet.
Het is niet zoo moeilijk te bewerken als
het pas gezaagd is, een nadeel hierbij is
de aanwezigheid van kalknesten. Teakhout kan niet gemakkelijk gepolijst worden;
men oliet het gewoonlijk. Het is eveneens
een loofhoutsoort en komt ook wel voor
onder de benaming djatihout. Teakhout
is even geschikt voor scheepswerk en
ander grof werk als voor fijn timmer- en
meubelmakerswerk.
Grenenhout (afkomstig van groven den,
groven spar of pijnboom (Pinus silvestris),
van Pinus austriaca en van den Weymouthpijn (Pinus strobus). Zeer goed
geschikt voor buitenwerk, door den meubelmaker wordt het weinig gebruikt, behalve voor blindhout. Het spint moet zoo
goed mogelijk verwijderd worden. Het
heeft roodachtige jaarringen, een eenigszins gele kleur en groote, schuin liggende
harsrijke kwasten. Het hout is in grootere
breedte en dikte-afmetingen te verkrijgen
dan vurenhout.
I epen- of olmenhout (afkomstig van den
gewonen iep (Ulmus campestris), van den
kurk-iep (Ulmus suberosa) en van den
berg-iep (Ulmus effusa).
Is een loofhout en zeer goed geschikt
voor plaatsen die veel met vocht in aanraking komen. Overigens niet aan te bevelen, daar het moeilijk glad te schaven is.
Het splijt zeer lastig, is goed gewaterd
zeer duurzaam. Kernhout bruin, rijphout
bleek vleeschkleurig, spint gelig-wit. Geeft
sours een aardig effect als het glad geschaafd is. Wordt als blindhout gebruikt
voor stoelregels, klossen, enz. in de meubelmakerij en verder bij trapwrongen en voor
triplex.
Amerikaansch grenen (Pinus rigida en
Pinus australis).
Is . duurder dan grenenhout, heel goed
bestand tegen het weer en in groote maten
verkrijgbaar. Is voor Lange dragende balken echter te broos. Trekt en scheurt
weinig. Zeer geschikt voor lambrizeeringen,
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paneelvullingen, ook voor ameublementen
in groote zalen. Is zeer lastig te schilderen
door groot harsgehalte, daarom meer toegepast als blankwerk, geolied of gelakt.
Het moeilijkst te bewerken is teakhout,
daarop volgt eikenhout, iepenhout, Amerikaansch grenen en grenenhout. Teakhout
is het duurste, daarop volgt eikenhout,
Amerikaansch grenen, grenenhout, iepenhout.

Binnenwerk.
Voor het binnenwerk hebben wij meer
houtsoorten beschikbaar dan voor het
buitenwerk. Wij noemden reeds teakhout,
eikenhout, Amerikaansch grenen, grenenhout en iepenhout, Welke zoowel voor
binnen- als voor buitenwerk gebruikt
worden. De volgende soorten zijn echter
uitsluitend geschikt voor binnenwerk.
Vurenhout (afkomstig van den fijnen
den, fijnspar of roode den (Abies excelsa).
Is gemakkelijk glad en fijn te bewerken;
bij dit hout ontbreekt het eigenlijke kernhout, zoodat men met het spint Been
rekening behoeft te houden. Neemt vlug
verf aan. Wordt veel verwerkt voor eenvoudige meubelen (vooral voor de keuken).
Ook aangewend als blindhout in goedkoope meubelen. Niet erg sterk, maar
elastisch. Kenbaar aan vele kleine kwasten,
terwijl de grootere meestal straalsgewijs
gescheurd zijn. Wordt heel vaak verward
met het dennenhout, hetwelk van mindere
kwaliteit is.
Notenhout (walnotenboom) ( Juglans
regia). Kernhout bruin, spint grijs (kan
zeer breed zijn); duurzaam en vrij gemakkelijk te bewerken, trekt veel, moet goed
gewaterd zijn. Spint is even taai als kernhout, doch moet bijgekleurd worden. Zeer
geschikt voor beeldbouw- en snijwerk.
Eschdoornhout (afkomstig van Eschdoorn-ahorn) (Acer pseudo-platonus) en
Acer platanoides. Trekt en scheurt weinig,
is zeer geschikt our gepolitoerd te worden,
is een goed fineerhout. Wordt ook veel
voor kleine voorwerpen, kistj es, enz. gebruikt, alsmede voor parketvloeren. Niet
te verwarren met het esschenhout, wat veel
grower is en dan ook meer gebruikt wordt
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voor hamerstelen, spaken in wielen, enz.
waarvoor ook wel acaciahout gebezigd
wordt.
Lindenhout (Tilia grandfolia en Tilia
parvifolia), licht, week hout, niet zuiver
vlak te splijten. Gebruikt voor binnenwerk
van tafels, schrijfbureaux en lambrizeeringen. Geschikt voor snijwerk, daar het
zich goed laat steken, is verder goed te
beitsen en politoeren.
Amerikaanschen of rooden berk (Betula
lenta), wordt veel voor meubels gebruikt;
als het goed gebeitst is lijkt het op mahoniehout.
Bux-hout (Baxus sempervirens). Zwaar,
vrij hard, moeilijk te splijten, duurzaam.
Voor inlegwerk en gereedschapsheften,
deurknoppen, duimstokken en graveerwerk; laat zich goed politoeren. Wordt ook
wel eens palmhout genoemd.
Amerikaansch notenhout ( Juglans nigra).
Lijkt op gewoon notenhout, doch donkerder en gelijkmatiger van kleur, regelmatiger gestreept. Spint wit, doch smal. Ook
als fineer veel gebruikt.
Coromandelhout (Diospyrus montana en
Diospyrus hirsuta). Wordt meestal alleen
voor kleine voorwerpen gebruikt en voor
inlegwerk, daar het aan den hartkant vol
scheuren zit.
Palissanderhout ( Jacaranda Brasiliana).
Gezocht sierhout, zoowel bij den meubelmaker als bij den draaier, moeilijk splijtbaar, eenigszins bros, laat zich mooi
politoeren.
Rozenhout. Zwaar, hard, moeilijk te
splijten. Voor het afzetten van meubelen
vooral vroeger veel gebruikt.
Mahoniehout (Swietenia mahagony e.a.).
Verschillende soorten, waarvan het Cubaansch mahonie het monist is. Zwaar,
hard, duurzaam, trekt niet krom en is
goed te bewerken. Bruinroode kleur. Uitsluitend gebruikt als politoerwerk; voor
salonmeubelen, boudoirs, enz. Ook als
fineer verkrijgbaar. De amateur kan het
best Cubaansch mahonie nemen, het is
weliswaar duur doch gemakkelijk te bewerken. Ook Honduras mahonie is van
goede kwaliteit, de Afrikaansche soorten
zijn voor den amateur minder aan te

bevelen. Cederhout wordt vaak als mahoniehout in den handel gebracht en als
zoodanig gebezigd voor achterwerk.
Satijnhout (van verschillende boomen
afkomstig, evenals mahoniehout o.a. van
Swietenia chloroxylon). Komt ook wel als
satijnnoten in den handel voor, heeft
echter niets met notenhout te maken.
Goudgeel van kleur, laat zich goed politoeren, doch is niet zoo populair als de
vorige houtsoort.
Beukenhout. Ook dit vindt veel toepassing speciaal voor goedkoope meubels,
bekend zijn de Weener stoelen. Is bleek
bruin tot geelwit van kleur, heeft mooie
spiegelvlakken, goed te beitsen, doch
minder goed te politoeren. Werkt zeer
sterk, wat een slechte eigenschap is.
Uit den aard der zaak is het onmogelijk
alle houtsoorten ook maar oppervlakkig
te behandelen, wij hebben dus de meest
gebruikte uitgekozen, doch noemen nog
even het wortelhout, waarvan het notenwortelhout het meest wordt toegepast als
fineer.
Het „werken".
Onder „werken" van hout verstaat men
het krimpen en zwellen en het daaraan
verbonden wringen en trekken, als gevolg
van het meerder of minder uitzetten en
krimpen van het spint tegenover het kernhout. Het krimpen en zwellen is grooter
volgens de dwarse doorsnede dan volgens
de lengte en het is tevens hinderlijker.
Over het algemeen zal een plank uit den
omtrek van den boomstam genomen
sterker krimpen dan een uit het midden,
zoodat dus van een plank waarbij het hart
niet juist door het midden gaat de eene zijde
en wel die, Welke zich het dichtst bij het
hart bevindt, rond zal gaan staan. Ook
al bevindt het hart zich niet in de plank dan
zal toch die zijde die het verst van het hart
heeft gelegen meer krimpen, met gevolg
dat de plank dan even goed rond gaat
staan, de ronde zijde krimpt dus het minst,
daar het vaster hout is. Het hout werkt
niet alleen als het uitdroogt, maar het
neemt ook uit den dampkring vocht tot
zich en werkt dus eigenlijk altijd. Het
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gevolg is dat er scheuren ontstaan, vooral
daar waar het aan den buitenkant speller
droogt dan het hardere en minder aan de
lucht blootgestelde inwendige.
Zaagt men een boomstam in het midden
door, dan trekken de planken gemakke-

gebogen nerf

rechte nerf

Fig. 3. Tangentiaal en radiaal gezaagde planken.

lijker krom en men krijgt tevens schuin
verloopende nerven. Verdeelt men den
boom in vieren, het z.gn. kwartierzagen,
dan krijgt men meer recht loopende nerven en de planken zullen minder krom
trekken (Fig. 3 beneden). Planken met
rechtloopende nerven gebruikt men bij
voorkeur voor vlakken die iets moeten
dragen of veel aan vocht blootgesteld
zijn (b.v. vloeren).
Triplex. Triplexhout, dat uit verschillende dunne lagen bestaat, is voor den
amateur sours een ware uitkomst, daar
men vele moeilijkheden kan ontzeilen als
men het gebruikt. Het is verkrijgbaar in
verschillende maten en dikten en leent
zich vooral uitstekend voor paneelen.
Blokverlijmd of meubeltriplex is ook een
snort triplex, doch het is op een andere
wijze samengesteld (zie Fig. 4). Men kan
het maar in bepaalde maten krijgen, doch
men behoeft het niet met een raamwerk
te steunen daar het van zichzelf zeer sterk
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is. Ook zouden we nog kunnen noemen
het speciaal geprepareerde triplex voor
buitenwerk alsmede het z.gn. B-triplex of
de B-platen die slechts aan een zijde netjes
bewerkt zijn, de andere zijde is bedoeld
uit het gezicht te komen. De amateur kan
dit beter niet nemen, daar hij dan dikwijls
last krijgt met het uit elkaar zagen, terwij1
het niet zoo heel veel goedkooper is.
Nog beter voor buitenwerk is het met
gegalvaniseerde platen bekleede triplex,
men doet dan echter goed dit eerst I-1- a
2 c.M. grooter of te werken, daarna aan de
achterzijde het hout voor zoover noodig te
verwijderen en de gegalvaniseerde plaat
our te zetten over den kant tot op de achterzijde en op de hoeken de versteknaden te
soldeeren. Sommige fabrikanten leveren
deze platen wel omgezet en gesoldeerd op
maat volgens opgaaf.

Fouten van het hout.
De meest voorkomende fouten zijn:
knoesten, scheuren, spint, kopshout op
den langen kant ofwel wargdradigheid en
wankant.
Knoesten zijn alleen hinderlijk wanneer
ze dood zijn en los zitten of wanneer het
hout gepolitoerd moet worden. Zij ver-

Fig. 4. Blokverlilmd triplex.

zwakken het hout en moeten bij een pen
en gat verbinding zooveel mogelijk vermeden worden.
Scheuren verzwakken eveneens het
hout en moeten eveneens vermeden worden. Radiale scheuren in het hart
zijn gewoonlijk het gevolg van ouderdom.
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Tangentiale scheuren worden veroorzaakt
door gebrek aan voedsel of zware stormen
gedurende een bepaald jaar.
Radiale scheuren aan den buitenkant
hebben tot oorzaak dat het hout niet goed
gedroogd is. (Het moet zóó droog zijn dat
men het op het gevoel of droog kan
noemen z.gn. winddroog). Voor werk
waar het er niet al te veel op aankomt
kunnen de scheuren gelijmd worden.
Spint is gewoonlijk blauwachtig of
grijswit en lichter dan het kernhout. In
het algemeen verdient het geen aanbeveling dit te gebruiken daar het minder sterk
is en gemakkelijker aangetast wordt. Wij
vermeldden dit reeds. Voor geschilderd binnenwerk is het meestal wel te gebruiken.
Wankanten bevinden zich aan de buitenzijden der plank en ontstaan doordat men
te veel of te breede planken uit een boom
wil zagen. Uit den aard der zaak vindt
men in zulke planken veel spint.
Kopshout op den langen kant of wel
wargdradigheid vindt men bij een krom
gegroeiden boom die tot planken gezaagd
is of bij takken. De vezels zijn op den
voorkant van het hout doorgesneden.
Ziekten.
Verder noemen wij nog enkele verschijnselen die gewoonlijk het gevolg zijn
van te kort of niet deskundig drogen:
roode olm of het vuur, witte olm, die alleen
aan de oppervlakte voorkomt, uileveeren,
kenbaar aan bruine strepen en vlekken
met witte pijltjes, de ring, die lijkt op de
olm maar die volgens de jaarringen rondloopt.
Hout waarvan men ook maar eenigszins
vermoeden kan dat het ziek is moet men
niet koopen. Gewoonlijk demonstreeren
zich de ziekten door verandering van de
kleur. Heeft men het hout, dan late men
de zieke gedeelten afvallen en wees hiermede vooral niet te zuinig daar een ziekteverschijnsel ver doorloopt, verder dan
men met het bloote oog kan zien.
De ziekten van het hout worden veroorzaakt door houtwormen en zwamplanten. Zij vermenigvuldigen zich snel
en kunnen niet gemakkelijk verwijderd

worden. Ter voorkoming van houtwormen
en voor de duurzaamheid worden de
boomen, nadat ze geveld zijn, meestal onmiddellijk in het water (liefst stroomend
water) geworpen. Hierin blijven ze eenige
maanden met de worteleinden stroomopwaarts liggen, opdat de celsappen zich in de
richting van den groei kunnen verwijderen.
Men noemt zulk hout gewaterd hout.
Verwerkt men veel spint dan heeft men
de meeste kans dat men last van houtwormen krijgt, daar deze zich hierin het
gemakkelijkst vestigen. Uitstoomen, uitrooken of doordringen met scherpe vochten
zijn middelen die succes hebben maar die
op meubelen niet toegepast kunnen worden. Wil men houtworm uit meubelen
verwijderen dan behandelt men ze met
petroleum, kopersulfaat, ongebluschte kalk
in lijmwater, gewone was met peper. Als
het hout aangetast wordt door zwammen,
vooral als ze in vloeren voorkomen, is het
Teed vaak niet te overzien. Hiervoor is
goed ventileeren het middel. Dit onderwerp kan echter bij de houtbewerking
niet verder besproken worden.
Maten.
Bij het koopen van hout moet men
rekening houden met de afmetingen die
verkrijgbaar zijn, daar het aanmerkelijk
duurder is wanneer men het apart laat
zagen en apart gezaagd hout bovendien
niet zoo goed is ook, belegen hout is altijd
beter. Het hout is vaak jets dunner dan de
aangegeven maat, daar het in duimen wordt
afgeschreven zonder rekening te houden
met de zaagsnede, tenzij men buitenlandsch
hout heeft, waar de afstand tusschen de
zagen in op de afmetingen gesteld zijn.
Buitenlandsch gezaagd hout is echter nooit
gewaterd en dus niet zoo goed; het is
verder ook kenbaar doordat het altijd
gekantrecht is (zonder wankant dus) en
roode of blauwe merkteekens voor den
kop heeft. In het algemeen zal de amateur
geen palen of sparren, balken of binten
gebruiken en wij zullen nu een overzicht
geven van die afmetingen, die hij wel het
meest zal gebruiken.
De lengtematen worden uitgedrukt in
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Amsterdamsche voeten, i voet is II duim
is 28.3 c.M.
Zoo is 14, 16, 18 en 20 voet resp.
op 3.95, 4.50, 5.10 en 5.6o M. afgerond.
De breedte en dikte wordt in Amsterdamsche duimen als boven aangegeven.
Hoewel een duim iets meer is dan 2.5 c.M.
rekent men gemakshalve deze steeds
daarop. Dat wil niet zeggen dat 1" hout
dus 2,5 c.M. is, zooals eerder gezegd gaat
hier de zaagsnede van of voor Inlandsch
gezaagd hout, hetwelk dan dus slechts
22 m.M. blijft. Buitenlandsch i" hout is
echter wel 2,5 c.M. dik.
Rithout.
3 x 3 d.M • ---,.- 75 x 75 c.M.
= 75 x io
3x4
= 75 x 125
3X5
= IO X 10
4X4
= IO X 125
4x5
= 10 X 15
4X6
= 10 X 175
4X7
= 12 5 X 125
5x5
= 125 X 15
5x6
= 12 5 X 175
5X7
Platen hebben een dikte van 65 tot
75 c.M. bij breedten van 15, 18, 20, 23,
25 en 28 c.M., hoewel alleen 6 5 x 15 c.M.
en 65 x 18 c.M. courant zijn Welke met
de 65 x i65 c.M. de battings vormen
65 x 125 c.M. is echter ook nog verkrijgbaar.
Delen of planken onderscheid men in
schaaldeelen, dit zijn de buitenste, daarop
volgen de op een na buitenste of achterdeelen. Beide worden veel toegepast voor
ruw timmerwerk.
Hierna kennen we de vlotdeelen, ook wel
slijp- of sleepdeelen genoemd en dik 22
a 28 m.M. bij breedten van 25-3o c.M.,
dit zijn meer de vlotdeelen, de slijpdeelen
zijn meestal 32 a 34 m.M. dik.
Al deze genoemde deelen zijn tegenwoordig echter minder goed verkrijgbaar
daar zij to duur zijn voor transportkosten.
Buitenlandsch gezaagde deelen komen
steeds gekantrecht voor met het oog op
de verscheping en zijn als eerder gezegd
dikker. We kennen ook nog de binnenlandsch gezaagde deelen, waaraan dus
meestal een of twee wankanten zitten.

Amst. duim
3
4
7
W

Dikte buitenl.
Dikte binnenl.
gezaagd
ezaagd
13
II
19

17

22
255
315
38

20
23
I
28
Il
4
Ii35
2
50
47
63
6o
21--De breedte van buitenlandsch gezaagd
hout loopt voor delen van 7, 8, 9, 10 tot
II d.m., ofwel 175, 20, 225, 25 en 275 c.M.
Regels of richels.
in c.M.
in dm.
Il X 2
35 x 5
35 x 6
ri x 21
ii X 3
35 X 75
2X2
5x5
5 x6
2 x212X3
5 x75
6 x6
21 x 21
6 x75.
22x3
31
De c.M. maten zijn hier weer afgerond,
de buitenlandsch gezaagde regels zijn dus
zwaarder.
Tengels.
Schrooten.
in dm. in c.M.
in c.M.
in dm.
I,' X 5
/ x 3 1,7 x 7 51-F X 2
1 X 21 i,i X 65
-43 x 4 1,7 x IO
I,I X 75
1 X 5 1,7 x 12 5I- x 3
1,7 x 5
1X2
1 x 6 1,7 x 15
1 x 3 2,2X 751 X22 1,7 x 65
1 x 4 2,2 X 10
1 x 5 2,2 X 125
1 X 6 2,2 X 15
Verder nog enkele latten 1 x 1 5 dm. a,2 X 3,5 c.M. in bossen van 10 stuks.
Dubbele latten i x 2 dm. - 2,2 X 5
c.M. in bossen van io stuks.
Zoomlatten il x 2 dm. - 3,5 x 5 c.M.
in bossen van 6 stuks.
Ruiflatten ii. X 4 dm. - 3,5 X 3,5
c.M. in bossen van 6 stuks.
Tuin- of rinkellatten -1-- x 1 dm. I,I X 2,2 c.M. in bossen van 5o stuks.
Verder nog: kelderveeren 5 X 23 m.M.,
twijfelaar veeren 4 X 20 m.M., zolderveeren 3 x 17 m.M.

Schoen
De amateurs gebruiken in het algemeen
twee soorten schaven: de voorlooper of
kleine rijschaaf en de blokschaaf. Wij
behoeven deze gereedschappen niet uitvoerig te beschrijven, daar iedere lezer ze
wel zal kennen. Wij bepalen ons er dan
ook toe met te zeggen, dat de voorlooper
gebruikt wordt om de planken recht te
schaven en de blokschaaf dienst doet bij
het glad maken van het oppervlak.
Bij de blokschaaf onderscheiden we nog
wel twee soorten n.l. die waarmede het
ruwe hout geschaafd wordt en die daarom
wel ruige blokschaaf wordt genoemd en
die waarmede het geheel netj es opgeschaafd wordt als het klaar is en in elkaar
zit, deze wordt wel de „zoete" blokschaaf
genoemd. De beitel der ruige blokschaaf
is meestal ii" breed, die der zoete blokschaaf 2 " of 2f", voor amateurs is een 2"
beter daar een 2 41 " meer routine vereischt
bij het gebruik.

Het slijpen van den schaafbeitel.
In de eerste plaats moet men leeren

een schaafbeitel te slijpen, daar men er
Been behoorlijk werk mee kan verrichten
als deze niet scherp en niet goed gesteld
is. Koopt men een nieuwe schaaf dan is
het schaafijzer (meestal schaafbeitel genoemd) niet scherp. Wil men het voor het
gebruik van het werktuig gereed maken
dan moet men het eerst op den slijpsteen
bijslijpen en de suede daarna over een
oliesteen heen en weer schuiven, hetgeen
we aanzetten of afwetten noemen. Het
verschil tusschen aanzetten en afwetten
is dat als we een beitel op een slijpsteen
geslepen hebben we de braam afwetten,
is een beitel door het gebruik stomp geworden en men wil deze toch nog niet
slijpen dan haalt men hem een paar maal
over den oliesteen heen en weer. Dit noemt
men aanzetten. Ten einde den beitel uit
de schaaf te halen slaat men met een
hamer flink op den voorkant (Zie Fig. I).
Bij sommige schaven bevind zich hier
een ijzeren knop, waar men dan een
paar korte krachtige tikken op geeft. De
wig werkt zich hierdoor los en de beitel

Fig. 1. Klap op den knop van een voorloover ow den Echaafbeitel te verwljderen.
I 76
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kan dan gemakkelijk
verwijderd worden.
Men zal bemerken, dat
de beitel eigenlijk uit
twee deelen bestaat (Fig.
2), maar voor het oogenblik zullen we geen
rekening houden met
den keerbeitel en slechts
beschrijven hoe de eigenlijke schaafbeitel geslepen wordt. Daarvoor
moet een slijpsteen gebruikt worden, die bestaat uit een ronden
zandsteen met vlakken
bovenkant. In het midden van het platte gedeelte (in het middelpunt van
den cirkel dus) bevindt
zich een gat waardoor
een vierkante ijzeren
keerbeitel
staaf gaat die draait in
op de kanten van een,
Fig. 2. De deelen van een voorlooper en hun namen.
meestal houten, raam,
geplaatste cupsen. Aan den staaf bevindt of vouw iets hol moeten worden, hetgeen
zich tevens een slinger, om den steen in dan ook inderdaad door goede vaklieden
de rondte te kunnen draaien. Het behoeft wel bereikt wordt. Een amateur moet al
geen betoog dat de steen dus zuiver blij zijn als hij deze juist recht krijgt, een
gesteld moet worden en niet rond geslepen vouw zal echter nooit een
mag slingeren. Teneinde te scherpen beitel opleveren.
Daar de hulp van tweeden sours voor
voorkomen dat de beitel nu
bij het slijpen warm wordt, den amateur eenige moeilijkheden medehetgeen ten nadeele op de brengt, nemen sommigen hun toevlucht ook
hardheid van het staal wel door den beitel op een op zijn plat
werkt, moet deze draai- liggenden zandsteen aan te schuiven. Ook
steen vochtig gehouden hier zorgt men er voor dat de steen goed
worden, hetgeen meestal vochtig blijft en dat men den beitel steeds
geschiedt door deze door een in denzelfden stand, flink er op drukkend,
met schoon water gevulden heen en weer schuift. Hoewel velen op
bak te laten loopen. Hier- een dergelij ken schuifsteen goede resultaten
op wordt nu dus de beitel
■
'
':"."''.."'"'""'"'"...........,ZZ■
".
geslepen, hetgeen gebeurt
schuine kant
door deze op den steen te
gevormd
door het
drukken, waarvoor beide
slijpen
handen noodig zijn, men is
s
schuine
in deze dus op hulp van een
kant gevormd
op
tweeden persoon aangeweden oliesteen
zen. Doordat het bovenvlak
......---Fig. 3. De schaafbelief en de keer- van den steen rond is zou
Fig. 4. Vorm zooals de schaafbeitel geslepen moet worden
beitel tegen elkaar
dus feitelijk de platte kant
en de juiste hoek waaronder dit gebeurt.
geschroefd.
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bereiken, doet men toch goed af en toe den
beitel eens op een draaisteen te slijpen.
Een aldus op een draai- of schuifsteen
geslepen beitel kan echter zonder meer
niet gebruikt worden, daar de snede te
grof is. Men moet deze nu nog op een
z.g.n. olie- of wetsteen afwetten. Giet
daartoe een paar druppels olie op den
oliesteen of bevochtig deze met water en
zet den beitel met den schuinen kant naar
beneden op dezen steen. Om den hoek te

Ook zou op die plaats, waar den beitel de
steen niet of niet voldoende raakte, de
ruwe snede niet verdwijnen en de beitel
dus nog onbruikbaar zijn. Tevens bestaat
het gevaar dat als men te Lang afwet deze
juist daardoor weer stomp wordt, vooral
als men nog geen voldoende routine heeft
en de stand van den beitel bij het afwetten
zich wel eens wat wijzigt. Komt deze af
en toe wat verticaler, dan spreekt men
van „over den kop wetten", men krijgt dan

Fig. 5. Het aanzetten van een schaafbeitel op den oliesteen.
Leg de schuine kant van den beitel op den steen, til den beitel daarna aan den achterkant iets op en schuif hem daarna in
een ellipsvormige beweging voor- en achterwaarts. De beitel wordt ten slotte omgedraaid en plat op den steen gelegd en in
schuine richting heen- en weer geschoven.

vinden die de beitel met den steen moet
maken laat men de geslepen schuine kant
of vouw op den steen rusten en brengt
daarna het ijzer iets meer in verticalen
stand, iets oplichten dus. Schuif den
beitel nu in elliptische streken heen en
weer en houdt hem vast in den greep,
die aangegeven is in Fig. 5. Zorg er voor
een gelijkmatigen druk uit te oefenen en
overtuig u er van dat de eene kant niet
intensiever bewerkt wordt dan de andere,
de snede zou hierdoor scheef gaan staan.

ook geen vlakke, doch een ronde vouw.
De worm van de snede moet Licht gebogen
zijn (zie Fig. 4).
Door het afwetten vormt zich een
braam en wanneer deze zichtbaar wordt,
is dit een teeken dat de beitel scherp
wordt. Om te zien of er reeds een braam
ontstaan is strijkt men met den nagel
van den duim over den vlakken kant van
den beitel, en wel rechthoekig op de snede;
men voelt dan meteen of de braam er al
is. Men draait nu den beitel om en
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legt dezen vlak op den steen. Twee of
drie maal wrijft men hem nu over den
steen heen en weer en zorgt er vooral
voor den beitel nu niet op te lichten, daar
anders de voorkant rond wordt, waardoor
deze niet zoo goed zijn dienst meer doet.
Men zegt dan wel „dat er geen
snede in zit." Op deze wijze verwijdert
men de braam. Nogmaals dus kunnen we
er niet genoeg nadruk op leggen het voorschrift dat de beitel bij deze bewerking geheel vlak moet liggen, vooral op te volgen.
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krullen te regelen en te verhinderen dat
het oppervlak inscheurt, met als gevolg
dat men stukken uit het oppervlak haalt,
hetwelk daardoor een onooglijk aanzien
krijgt, neemt men een afstand van
m.M. voor fijn en van + i2 m.M.
voor grof werk. Ook bij wargdradig hout
stelt men den keerbeitel vlak op de snede,
bij rechtdradig hout is dit niet zoo noodig,
terwijl zachtere houtsoorten dit ook niet
vereischen tenzij zij wargdradig zijn. Heeft
men de schroef stevig aangedraaid, dan

Fig. 6. Het schaven van een zilkant van de plank met een voorlooper.

Het stellen van de schaaf.
Is de schaafbeitel geslepen en afgewet,
dan moet men hem in de schaaf plaatsen.
Hiertoe bevestigt men eerst de keer- of
dekbeitel aan het schaafijzer. Dit geschiedt door middel van een schroef.
Steek de schroef door het gat in den
schaafbeitel en laat haar door de sleuf
glijden tot het uiteinde van den keerbeitel
vlak bij de snede van den schaafbeitel
ligt (zie Fig. 3). De afstand van de sneden
van schaaf- en dekbeitel hangt of van het
werk dat men wil verrichten. Daar de
dekbeitel de taak heeft de dikte van de

zet men beide beitels in de schaaf, de
schaafbeitel komt onder den dek- of
keerbeitel te liggen.
Neem de schaaf met de linkerhand vast
en wel zoo, dat de duim op den beitel
drukt, zet de wig los op haar plaats en
houdt de schaaf in den stand die afgebeeld is in Fig. 7 De schaafbeitel moet
nu als een smalle zwarte streep te zien
zijn als men langs de zool kijkt. Is dit het
geval dan slaat men de wig vast en kijkt
men daarna of de beitel nog goed en op
de juiste plaats zit. Is hij te ver uitgeschoten dan slaat men zachtjes op den
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knop of op den voorkant van
de schaaf, is hij achteruitgeschoven dan slaat men den
beitel wat naar beneden. Zit hij
scheef dan kan men een tik
geven aan een der zijkanten van
den beitel. De blokschaaf wordt
op dezelfde wijze gesteld, doch
hier slaat men tegen den achterkant in plaats van op den
voorkant.

De voorlooper in gebruik.
Fig. 6 toont ons hoe men
deze schaaf houdt als men een
stuk hout wil schaven. Met de
rechterhand houdt men het
handvat vast, de linkerhand zet
men op den voorkant, de vingers worden onder de zool gezet
zoodat zij het hout dat geschaafd
wordt even aanraken. Hierdoor
blijft de schaaf evenwijdig met
het hout loopen. Het geheele
geheim van een goede schaafstreek ligt in de volgende aanwijzing: in het begin drukt men
met de linkerhand aan de voorzijde de schaaf naar beneden
en op het eind drukt men op
den achterkant met de rechterhand. Fig, io geeft duidelijk
aan waarom men dat moet doen.
In A ziet men de juiste methode
gedemonsteerd, in B het resultaat van de verkeerde methode,
Fig. 7. Bet stellen van den voorlooper — men kijkt langs de zool of de
de uiteinden van de plank worbeitel goed zit.
den dan te veel afgeschaafd en
dus rond. Ofschoon het wenschelijk is het ons op overdreven wijze toont, dan houdt
oppervlak volmaakt recht te schaven is men de schaaf zoo dat de kant waar het
het altijd nog beter het hol te maken dan teveel aan hout verwijderd moet worden
bol. Houdt men de schaaf goed recht op in het midden der schaaf ligt. Door den
den kant der plank die men recht moet gebogen worm van de schaafbeitelsnede
sfrijken, dan moet men steeds doen alsof wordt dan aan dien kant een dikkere
men dezen kant hol wil maken. Is de krul afgeschaafd. Nooit mag men de
schaaf goed in orde dan zal dit natuurlijk schaaf naar dien kant scheef houden.
Als alle vier de kanten van het hout
nooit kunnen, het is echter een goede
practische methode om recht te leeren bewerkt moeten worden, dan doet men,
schaven. Men gebruikt een winkelhaak dat in de in Fig. 9 en 12 aangegeven volgom te controleeren of de kanten haaksch orde. Bij A (Fig. 12) is het hout aan een
zijn. Is dit niet het geval, zooals Fig. II kant recht gestreken. Rechthoekig hierop

SCHAVEN

181

trekt men een potloodstreep aan het eene plank geschaafd moeten worden verdient
einde der plank en teekent verder alle het aanbeveling gebruik te maken van
andere lijnen af. Daarna schaaft men een schaafblok. Zulk een blok kan geeen aangrenzende kant recht zooals bij B.
makkelijk gemaakt worden en bestaat uit
Om te verhinderen dat het hout op de twee vlakke stukken hout, het eene
nerf gaat splijten wordt de
breeder dan het andere,
hoek aan het einde even
die op elkaar geschroefd
schuin afgestoken met een
worden en waarop een
beitel. Neem zoo mogelijk
dwarslat, die op het einde
de plank flink breed, zooder bovenste plank gedat men dezen hoek af
schroefd wordt (zie Fig.
kan steken en steek niet
13). Men gebruikt het blok
meer af dan mag met het
als in Fig. 14 is aangeoog op de andere afwerklij geven. Op het bovenste
nen. Men doet dit dus voor
stuk legt men de plank
het afstooten van stukken
die men wil schaven en
opdat men de schaaf door
drukt deze stevig tegen
kan stooten. Fig. 8 toont
de dwarslat, men schuift
Fig. 8. Het schaven van kopshout.
ons aan hoe hierdoor het Een hoek wordt schuin afgestoken om het dan de schaaf, op den zijsplijten van het hout tegen te gaan.
splijten van het hout voor kant liggende, over het
komen wordt. De tegenonderste stuk. Als men
overliggende zij de, de
op deze wijze te werk gaat
kopshoutkant dus, wordt
is men er zeker van dat
nu afgeschaafd, na de kant
de geschaafde kant recht
2 dus 3 in Fig. 9, en ook
wordt en men kan stevig
hier steekt men aan het
drukken zonder dat men
Fig. 9. Volgorde waarin de kanten van
uiteinde even een hoekje
gevaar loopt dat het hout
een plank geschaafd moeten worden.
af. Ten slotte neemt men
inscheurt. Daar de dwarsden overblijvenden langen kant onder lat loodrecht op de schaafrichting geplaatst
handen en de afgeschuinde hoeken ver- is kan men het blok eveneens gebruiken
dwijnen dan vanzelf mits men deze natuur- om de uiteinden van korte stukken
lijk niet te groot genomen heeft (C Fig. 12). haaksch te schaven. Doet men dit dan
moet men het hout stevig tegen de dwarslat
Het schaafblok.
drukken en aan de achterzijde dit met de
Wanneer de kanten van een dunne

A

5
Fig. 10. A. Hoe men den druk moet verdeelen bjj het gebruil, va i een
voorlooper. B. Welk resultaat men bereikt als de druk niet juist ve:deeld
wordt. De kanten worden dan gebogen.

Fig. 11. Hoe men de schaaf houdt als

de kant niet haaksch is.
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A

Fig. 12. A. Plank waarvan alleen de voorkant recht is. B. Voorkant en een zlikant geschaafd. C. Alle kanten zlin bewerkt.

linkerhand op de bovenste plank drukken.
Dit vereischt echter wel weer eenige handigheid. Men kan het blok natuurlijk zoo
lang maken als men wil of noodig heeft.

worden. Bij dit opschaven wordt de suede
van den schaafbeitel dus dichter bij het
uiteinde van den keerbeitel gezet dan bij
den voorlooper het geval was en ook steekt

Gebruik van de blokschaaf.
Zooals wij reeds widen gebruikt
men deze schaaf hoofdzakelijk voor
het afwerken van het hout als men
met den voorlooper het hout reeds
recht geschaafd heeft en met dezelfde of met een ruwe blokschaaf
van te voren het ruw van het hout
reeds verwijderd heeft. Heeft men
echter reeds geschaafd hout gekocht
voor het te maken werkstuk, dan
kan men, nadat het werkstuk in Fig. 13. Een schaafplank die men gemakkellik thuis kan maken.
elkaar zit, het geheel met de blokschaaf netj es glad trachten te schaven, de schaafbeitel niet zoo ver buiten de zool
men noemt dit wel opschaven. Sommige uit. Men houdt haar vast als in Fig. 16
stukken of gedeelten, waar men later aangegeven. Maak Lange krullen en zorg
anders niet bij kan, dienen dan voor het er voor de einden niet rond te schaven
in elkaar maken even opgeschaafd te
(zie gebruik van den voorlooper).

Fig. 14. Het schaven van een zijkant op de schaafplank.

SCHAVEN
De amateur ondervindt vaak eenige
moeilijkheden bij het glad schaven van de
verbindingen van een paneelomlijsting (b.v
van een deur) na het lijmen.
Men loopt gevaar dat men op de hoeken

Fig. 15. Het vlakschaven van een verbinding.

stukken afstoot of dat de nerf inscheurt.
In de eerste plaats moet men er voor
zorgen dat de afstand tusschen de uiteinden
van schaaf- en dekbeitel zeer klein is.
Verder moet men vanaf het eind naar het
midden van het hout schaven als dat
mogelijk is en niet andersom (zie pijl
Fig. 15 B).
Bij A (Fig. 15) bij voorbeeld schaaft
men eerst in de richting van de linksliggende iijst (zie pijl). Als men zoo dwars
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op de nerf schaaft krijgt men een ruw
oppervlak doch dit komt weer terecht
als men daarna weer met de nerf mee
schaaft zooals bij B. In het algemeen
schaaft men dus eerst dwars op de verbinding en daarna evenwijdig er aan.
Toch is het sours wel eens handig bij
het netjes gelijk en vlak schaven van
een verbinding aldus te werken: nadat men het eene stuk geschaafd
heeft volgens de pijl in Fig. 15 B gaat
men het andere stuk schaven, doch
nu in andere richting als de pijl in
Fig. 15 A. Men zet daartoe de schaaf
op het werkstuk en kijkt vanaf de
bovenzijde door de bek heen of
deze op de goede plaats staat, zoodat men het reeds geschaafde stuk
volgens de bewerking van Fig. 15 B niet
meer behoeft te raken.

De metalen schaaf.
De metalen schaaf wordt onder de
amateurs langzamerhand steeds meer
populair. Zij geeft ook allerlei voordeelen;
ze is gemakkelijk te hanteeren, het resultaat is zeer goed, men kan er heel goed
kopshout mee schaven en ze kan heel
zuiver gesteld worden. In Fig. 17 zien wij

Fig. 16. Hoe men een blokschaat vasthoudt.
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Fig. 17. Metalen blokschaaf in gebruik.

hoe een metalen schaaf gebruikt wordt.
Het verdient aanbeveling de zool tijdens
het gebruik te smeren. Een lapje met
rauwe lijnolie kan men bij de hand houden
om de zool zoo nu en dan weer glad te
maken, voor dit doel kan men eveneens
een stukje vetkaars gebruiken; zoodra de
schaaf stroef gaat werken haalt men het
een paar keer heen en terug over de zool.
Eenzelfde methode past men ook toe bij
houten schaven, hiervoor gebruikt men
ook wel een wijd stuk waterleidingslang
gevuld met consistent vet. Is echter een
houten schaaf van te voren goed geolied
met gekookte of rauwe lijnolie, dan glijdt
deze dikwijls veel gemakkelijker, met het
oog op het scheuren is het dan ook heel
goed houten schaven, en in 't algemeen
al het gereedschap van hout gemaakt,
goed te olien, zoo mogelijk legt men deze
een paar dagen geheel onder de olie. De

schaafbeitel bij ijzeren schaven wordt op
dezelfde wijze geslepen en afgewet als die
van de houten schaven. Een schroef aan
den achterkant doet deze beitel naar voren
of naar achteren schuiven en met een
hefboom laat men hem dalen of rijzen.

Onregelmatigheden en hoe men ze
kan verbeteren.
Verstopping. — Meestal wordt deze
veroorzaakt door een slecht passenden
dekbeitel. Het is van groot belang dat
de gebogen kant van dezen beitel over de
geheele lengte stevig tegen den schaafbeitel aanligt. Is dit niet het geval dan
komen de krullen tusschen den schaafen dekbeitel terecht, waardoor de schaaf
verstopt en het schaven moeilijker wordt.
Men moet in dit geval den keerbeitel bijvijlen tot hij precies tegen den schaafbeitel
past. Om te contrOleeren of de beitels

los
contact
Fig. 18. A. De keerbeitel moet stevig tegen den schaafbeitel gesehroefd zlin.
B. Goede vorm van den keerbeitel. C. Verkeerd gevormde keerbeitel.

un reepje leer
Fig. 19. Gebruik van een stukje leer om rammelen van den schaafbeitel te verhinderen.

SCHAVEN
goed aansluiten zet men ze tegen elkaar
en houdt ze tegen het Licht, elke onregelmatigheid wordt op deze wijze onmiddellijk gesignaleerd. Ook een verkeerd gevormden dekbeitel is sours oorzaak van
verstopping. In C (Fig. 18) is de kant
onder een verkeerden hoek gevijld, waardoor de krullen niet goed de gelegenheid
krijgen our door te gaan. Het is niet goed
den bek van de schaaf grooter te maken,
tenzij deze werkelijk zoo smal is dat de
krullen er niet door kunnen. Wil men goed
werk leveren dan moet de bek smal ziin,
anders bestaat groote kans van het uitstooten van stukken.
Rammelen. — De oorzaak hiervan is
dat de schaafbeitel niet goed tegen het
hout van de schaaf aanligt. De beitel
trilt dan eenigszins, waardoor het onmogelijk is Lange, regelmatige streken te
maken. Gewoonlijk kan men dit euvel
verhelpen door een stukje dun leer op het
hout te plakken (zie Fig. 19). Het is
mogelijk dat men hierdoor genoodzaakt
is een klein randje van de wig of te nemen.
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Deze laatste moet Tangs den geheelen
schuinen rand in aanraking komen met
het hout van de schaaf.
Dikke krullen. — Het gebeurt wel eens
dat de schaaf geen dunne krullen wil
maken. Meestal komt dit omdat de zool
niet goed vlak is. Gewoonlijk komt de
oppervlakte van het hout direct achter
den bek naar boven. Er zit meestal niets
anders op dan de zool recht te schaven
met een goed gestelde schaaf (liefst een
metalen schaaf). Terwijl men dit doet
moet men de wig en den schaafbeitel in
de schaaf houden, daar de wig de neiging
heeft het hout eenigszins uit den worm te
wringen. Natuurlijk moet de schaafbeitel
een flink eind teruggezet worden, zoodat
hij niet beschadigd kan worden. Is de bek
te wijd geworden, dan kan men hierin aan
de voorzijde een apart stukje hard hout
aanbrengen van -I- I c.M. dikte, hetwelk
men zwaluwstaartvormig in de zool inlaat
en vastlijmt. Dit stukje wordt in de bekopening zoodanig schuin afgewerkt dat
de krullen gemakkelijk kunnen passeeren.

Zagen
Hoewel het van belang is dat de zaag
even scherp is als alle andere gereedschappen, moet de amateur haar toch
liever niet zelf scherp maken. Voor dit
werkje heeft men nog al wat ondervinding
noodig. Als een zaag dan ook stomp geworden is, kan men haar het best naar een
vakman brengen. De tanden worden dan
weer op de juiste verhouding gevijld nadat
ze van te voren eerst gezet zijn.

plan gebogen lijnen te zagen dan heeft
men een schrobzaag of een sleutelgatzaagje noodig; dit laatste is hoogstens
15 c.M. lang en heeft zeer kleine tandjes.
Hierover zullen we echter later spreken.
Het hangt er natuurlijk van of wat voor
snort werk men wil verrichten, doch in
het algemeen heeft men genoeg aan twee
zagen.

Soorten.

Dit is de zaag die het meest voor algemeen gebruik in aanmerking komt. Men
zaagt met dit werktuig het hout nagenoeg
op de goede maat. Vaklui gebruiken twee
handzagen, n.l. de schulpzaag om met de
draad mee te zagen en de kort- of trekzaag om dwars op de draadrichting het
hout te bewerken. Het verschil bestaat
voornamelijk in de grootte en den stand
van de tanden. De schulpzaag heeft groote
tanden, waarvan de stand der zijkanten
in beide richtingen hetzelfde is, daar het

De handzaag.

De amateur heeft minstens twee zagen
noodig, n.l. een verstek- of kleine handzaag, in lengte van 10 a 12 Eng. duim, of
een kap- of toffelzaag, die iets grooter is
en kenbaar is aan den rug of kap bovenop.
Het handvat van een kapzaag staat ook
anders dan van een kleine handzaag,
welks laatste staat als bij een gewone zaag;
vergelijk de Fig. 4 en 5. Verder is noodig
een groote handzaag, die in lengten van
2o-24 Eng. duim voorkomt. Is men van

Fig. 1. Het gebruik van de schrobzaag.
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hout minder weerstand biedt als men in
de richting van de nerf zaagt. Daarentegen
heeft de trekzaag betrekkelijk kleine tanden, waarvan de kant naar het handvat
toe gekeerd rechthoekig op den onderkant
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zouden de groote tanden het hout aan den
onderkant als het ware wegbreken, waardoor de snede een ruw oppervlak zou
krijgen. Voor een amateur is het echter
raadzaam de tanden der zaag niet te veel
op stoot te hebben
staan, daar dit nogal eenige routine
bij gebruik daarvan vereischt.
Het uitkiezen
van een zaag.

Slechts weinig
amateurs zullen
voor het gewone
zaagw erk twee zap
gen aan willen
schaff en en dus
moet men bij het
kiezen van een
handzaag een tusschenweg bewandelen. De tanden
van de zaag moeten klein genoeg
zijn om dwars op
de draadrichting te
kunnen zagen zonder dat de nerf
breekt, doch tegelij kertij d moeten ze
niet zoo klein zijn
dat het zagen met
den draad mee te
veel tijd vordert.
Een zaag met zes
of zeven tanden op
een Engelschen
duim is meestal
wel goed. De lengte
der zaag moet
55 c.M. zijn. Men
mag er wel aan
Fig. 2. Zagen dwars op de nerf.
denken dat het bestaat, men noemt dit de zaag op stootvijlen ter is te kleine tanden te nemen dan te
hetwelk men doet omdat de weerstand bij groote, zijn de tanden te groot dan zal
het zagen in dwarse richting grooter is en men moeilijkheden ondervinden bij het
groote tanden tevens in de nerf zouden dwars op de draad zagen, doch kleine
blijven steken waardoor de zaag zou uit- tanden zullen het zagen met de draad
schieten als men doortrekt. Bovendien mee in het minst niet bemoeilijken, doch

188

ZAGEN

hoogstens maken dat het werk iets Langer bovenkant in een bankschroef en met een
duurt. Hoewel wij den amateur niet aan- platte viji gaat men nu over de tanden totbevelen zelf zijn zaag te scherpen moet dat deze in de lengterichting een iets rond
hij toch weten wat men onder het scher- gebogen lijn vormen, daarna vijlt men de
pen van een zaag verstaat en waarom dit tanden in den stand zooals men dit noodig
noodzakelijk is.
Als men een zaag
omgekeerd houdt,
dus met de tanden
naar boven, dan
zal men bemerken
dat de tanden
beurtelings naar
de eene en naar
de andere zijde
staan gebogen. Dit
noemt men het
zetten van een
zaag en een zaag
waar dit nog goed
te zien is, is pas
of ruim gezet. De
tanden staan zoo
gebogen omdat de
zaag een snede
moet maken die
wijder is dan de
dikte van het blad.
Zou de snede even
wijd zijn als de
dikte van het blad
dan zou de zaag
steeds klernmen.
Hoeveel olie of vet
men oak zou gebruiken, de zaag
zouniet doorschieten. Het is echter
onjuist de tanden
ver uit te buigen
daar hierdoor de
weerstand vergroot wordt, omdat men een grooFig. 3. Men onaersteunt het afvalstuk bll het bereiken van het eind der zaagsnede.
tere hoeveelheid
hout in zaagsel moet omzetten. Iedere oordeelt, waarna de zaag pas gezet wordt
vakman zal de zaag echter op de juiste om vervolgens weer gevijld te worden.
Dikwijls vijit men nog van twee kanten
wijdte weten te zetten.
Alvorens men een zaag zet, wordt deze in schuine richting, alles gebeurt tusschen
eerst gestreken. Men plaatst daartoe de de latjes in de bankschroef. Het strijken
zaag tusschen twee latjes met schuinen gebeurt echter niet altijd maar zoo of en
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toe eens als de zaag weer eens een goede
beurt moet hebben. Goed onderhouden en
steeds met zorg bijgevijlde zagen behoeven
slechts weinig gestreken te worden. Ook
het zetten doet men slechts dan weer als
door een paar malen vijlen de tanden weer
minder naar buiten komen en de zaag dus
z.gn. te nauw begint te staan. Zooals
eerder gezegd vereischt het vijlen echter
veel tijd en zorg en is een nauwkeurig
werkje. Groote handzagen vijlt men met
5 a 6" en kleine handzagen met 3 a 4"
driekante speciale zaagvijltj es.
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boven de plank zoodat men in staat is een
krachtige op-- en neergaande beweging te
maken. Bij het begin van de snede moet
de linker hand op den buitensten rand
van het hout gezet worden, terwijl de
duim tegen het blad van de zaag gelegd
wordt zooals in Fig. 2, men noemt dit het
inzetten der zaag. De duim houdt de zaag
op haar plaats en zorgt er voor dat, voor
het geval de zaag springt, de hand niet
geraakt wordt. Eerst doet men een paar
korte halen op en neer en daarna gaat men
verder met Lange, gelijkmatige streken

Fig. 4, Zagen met de nerf mee in een bankschroef.

Dwars op de nerf zagen.
Dit is een werkje dat weer vaak voorkomt. Wij nemen aan dat men een plank
op een bepaalde lengte wil afzagen. De
plank wordt met een potlood haaksch afgeschreven. Men maakt de snede juist
buiten de lijn, zoodat het hout nog bijgewerkt kan worden tot de juiste lengte.
Men legt de plank bij het zagen op twee
schragen (een kist is ook goed) die vrij
laag zijn. Op deze wijze kan men het hout
op zijn plaats houden door er met een knie
op te drukken, de rechterschouder komt

dwars door de plank, alleen bij het neergaan de zaag aandrukkend.

De greep.
Men moet er in de eerste plaats voor
zorgen de zaag goed vast te houden. De
wijsvinger moet Tangs het handvat gelegd
worden, zooals in Fig. 2 en 3 te zien is.
Hierdoor heeft men een goede contrOle op
de richting en kan men dus de geteekende
lijn precies volgen. Men behoeft den duim
van de linkerhand niet meer tegen het blad
te houden als men reeds ver genoeg in het
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hout is doorgedrongen. De zaag zal nu
niet meer uit de snede springen. De linkerhand kan dus ook gebruikt worden om de
plank te steunen; als men bijna klaar is
houdt men het korte stuk er mee vast, daar
dit anders door zijn eigen gewicht zou
afbreken waardoor een onregelmatige hoek
zou ontstaan. Fig. 3 toont ons hoe wij dit
moeten doen.

Leer zoo te zagen dat men weinig
kracht gebruikt.
Men moet de zaag zoo hanteeren dat ze

het hout zetten om er zeker van te zijn
dat het blad volkomen verticaal staat.

Het zagen met de draad mee.
Men kan dit op schragen doen evenals
het zagen dwars op de nerf. Met den duim
van de linkerhand houdt men het blad
aan het begin op zijn plaats. Nadat men
een flink eind gezaagd heeft zet men de
voorste schraag vooruit, zoo dat men
tusschen de beide schragen verder zaagt.
Het komt wel eens voor dat de snede aan
het einde dicht trekt, als men een lange

r

Fig. 5. Gebruik van de kapzaag. Let op den gestrekten wijsvinger.

door haar eigen gewicht de snede grooter
maakt. Als ze goed scherp is gaat het vlug
genoeg. Drukt men buitengewoon krachtig
dan gaat het werk daarom niet gauwer.
Het eenige resultaat dat men bereikt is
een kromme snede, het z.gn. verloopen,
hetgeen echter ook wel ontstaat bij gebruik van zagen die niet goed gevijld en
gezet zijn. Houdt de zaag met regelmatige,
lange op- en neerhalen in beweging. Vooral
moet men er voor zorgen het blad goed
verticaal te houden, men kan in den beginne een winkelhaak tegen de zaag op

snede moet maken, hetgeen komt door het
werken of trekken van het hout. Door er
een els of een wig tusschen te zetten is dit
euvel gemakkelijk verholpen. Men gebruikt
hiervoor ook wel een beitel of schroevendraaier. Als men slechts korte sneden behoeft te maken zet men de plank in de
bankschroef, zooals in Fig. 4 aangegeven.
Als men begint houdt men de zaag onder
een hoek van + 45° naar beneden en men
gebruikt de duim van de linkerhand om
de zaag op de juiste plaats te doen beginnen. Keer de plank om in de bank-
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genoeg buiten de bank
uitsteekt, zoodat de zaag
bij het neerhalen nergens
tegenaan stoot. Om de
snede te beginnen houdt
men de zaag alleen in
de rechterhand, de duim
van de linkerhand zorgt
weer voor de goede
plaatsing (zie Fig. 6).
Heeft men een paar korte
halen gedaan dan keert
men de zaag om en zet
de snede voort met de
zaag in den stand van
Fig. 7. Er is een voordeel
i verbonden aan deze ma, i flier van werken dat niet
,
onderschat mag worden,
immers, men behoeft niet

.................d.,.........-•

Fig. 6. Het begin bij overhandsch zagen.

schroef als deze over de geheele
lengte doorgezaagd moet worden
en voltooi het geheel van of de
andere zij de.

Over de hand zagen.
Een derde methode om met de
nerf mee te zagen is het over de
hand zagen. De plank wordt met
een klem op de werkbank vastgezet en de zaag wordt met twee
handen vastgehouden, zooals in
Fig. 7. Men heeft eenige oefening
noodig om den slag te pakken te
krijgen, maar heeft men dien eenmaal, dan is deze manier zeer
practisch. In de eerste plaats moet
men er op letten dat het hout ver

,.-

L
Fig. 7. Overhandsch zagen.
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Fig. 8. Het gebruik van de kapzaag. Begin van de snede.

te bukken. Men staat voortdurend overeind. Men dient er echter op te letten
dat men niet op de zaag drukt. Het
feit, dat men twee handen gebruikt in
plaats van een, wil niet zeggen dat de
druk op het gereedschap grooter wordt,
de zaag staat alleen vaster.

De kapzaag.
Deze gebruikt men voor algemeen werk
op de werkbank: om kleine stukj es hout
door te zagen, om verbindingen te maken
en om een smalle snede te krijgen. De vaklieden gebruiken in het algemeen twee
verschillende zagen, n.l. de kapzaag en de
verstek- of kleine handzaag. De laatste gebruikt men voor fijn werk. Evenals bij de
groote handzaag moet de amateur een
compromis sluiten en een zaag kiezen
die de eigenschappen van beide zagen
eenigermate bezit. Een zaag met een blad
van 25 a 3o c.M. is geschikt voor allerlei
werk. Alle kapzagen zijn voorzien van een
rug waardoor het bladgesteundwordt. Deze
rug is gewoonlijk van ijzer. Er bestaan
dure zagen met een koperen rug, doch dit

doet aan de kwaliteit van het werk meestal
niets af.

Een nuttig hulpmiddel bij het zagen.
Een waardevolle hulp biedt bij het zagen
een z.gn. bankhaak, waardoor men de
plank beter vast kan zetten. Zij is gemakkelijk te maken en de weinige moeite die
men heeft om er een te maken wordt
ruimschoots beloond. In Fig. 5 ziet men
hoe een bankhaak gebruikt wordt. Het
formaat is eigenlijk van weinig belang; de
afmetingen in Fig. II aangegeven zijn
echter in het algemeen aan te bevelen. De
bankhaak bestaat uit Brie stukken hout,
die op de aangegeven wijze aan elkaar zijn
geschroefd. Het bovenste stuk is + 5 c.M.
korter dan het middenstuk, zoodat de zaag
gemakkelijk heen en weer gehaald kan
worden. Men moet er om denken dat de
schroef, die het onderstuk aan den rechterkant met het middenstuk verbindt, niet
te Lang is. Als men de haak veel gebruikt
slijt het hout af en dan zoo het einde van
de schroef te voorschijn komen en de zaag
beschadigen.

ZAGEN
Men ziet in Fig. 5 dat de wijsvinger
vooruit wijst evenals bij het hanteeren
van de handzaag. Dit moet men altijd
doen, daar men dan een goede contrOle
over het gereedschap houdt. Als men begint zet men als steeds den duim van de
linkerhand tegen het blad (zie Fig. 8).
De handpalm drukt tegen het hout, waardoor dit op zijn plaats blijft. De zaag
wordt een weinig naar beneden gehouden,
zoodat de buitenkant van het hout het
eerst doorgezaagd wordt. Naarmate de
snede dieper wordt, kan men de zaag meer
horizontaal gaan houden.
Hoe men gebruik maakt van de
verstekstootlade en den verstekbak.
Wil men een stuk hout in verstek zagen,
dan maakt men gebruik van een verstekstootlade of van een verstekbak. De eerste
is geschikt voor klein werk, de laatste
voor grootere stukken. In Fig. 9 ziet men
hoe de verstekzaag in de verstekstootlade
wordt gebruikt. Deze lade lijkt eenigszins
op een bankhaak, doch het bovenstuk is
op een bepaalde plaats van een zaagsnede
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voorzien, door deze zaagsnede loopt de zaag.
In ieder geval heeft men altijd twee van deze
sneden noodig, die in tegenovergestelde
richting loopen en een hoek van 45° met
het voorvlak van het bovenstuk maken.
Soms vindt men nog een rechte snede
aanwezig en ook deze wordt vaak gebruikt
als men zeker wil zijn van het hout precies haaksch of te zullen zagen. Maakt men
gebruik van den verstekbak, dan moet de
zaag vrij door de beide zaagsneden kunnen
loopen. Denk er aan dat de zaagsneden er
slechts zijn om de goede richting aan te
geven. In Been geval mag men de zaag
drukken of wringen, daar op die wijze de
zaagsneden wijder worden en de lade voor
het gebruik ongeschikt gemaakt wordt,
terwijl men bovendien het werk, dat men
onder handen heeft, bederft. Om te verhinderen dat de onderzijde der lade beschadigd wordt kan men op den bodem
een dun plankje leggen; is het verstek
gezaagd dan komt de zaag op dit plankje
terecht en niet op den bodem. Daar de
verstekbak nogal diep is moet men bij het
zagen hierin gewoonlijk gebruik maken

Fig. 9. Zagen in de verstekstootlade.
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Fig. 10. Gebruik van de handzaag in den verstekbak.

van de handzaag (zie Fig. io). Heeft men
meerdere handzagen tot zijn beschikking,
dan verdient het aanbeveling die met de
kleinste tanden te nemen. Groote tanden
veroorzaken een ruwe snede en maken
tevens de zaagsneden in den verstekbak
wijder. De algemeene aanwijzingen, die
gegeven zijn omtrent den stand van de
zaag en de greep, gelden ook hier.

Het maken van gebogen lijnen.
Hiervoor kan men kiezen tusschen twee
soorten n.l. de draaizaag en de schrobzaag.
In het algemeen gesproken is de eerste het
meest aan te bevelen. Men kan betrekkelijk
scherpe bochten er mee maken en
het blad, wat meestal een breedte
heeft van + 7 m.M., blijft onder
alle omstandigheden strak, de open neerhalen kunnen Lang en krachtig zijn. Er is echter een bezwaar:
de afstand van het diepste punt
van de gebogen lijn tot den oorspronkelijken rechten kant van de
plank wordt bepaald door de afmetingen van den houder van het
spanraam. Als b.v. het blad + 20

c.M. van de dwarslat van den houder
verwijderd is, kan men niet dieper zagen
dan tot + 18 c.M. van den rechten kant.
Wil men nog dieper gaan dan moet men
een schrobzaag nemen.

Gebruik van de draaizaag.
Fig. 12 toont ons hoe de draaizaag gebruikt wordt. Het handvat wordt met
beide handen vastgehouden en men haalt
de zaag gelijkmatig heen en weer. Zorg dat
het blad altijd loodrecht staat op de plank
die doorgezaagd wordt en draai het niet te
plotseling. Doet men dit wel dan krijgt
men een onregelmatige snede, zoodat men
1-K----_____

17.8 C. M.-------->„

ongeveer

5 c•M'
in het
vierkant

ongeveer
2i c.M.
23 c.M.
Fig. 11. Bankhaak.

in het
vierkant
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,dan later nog heel wat bij te werken heeft
voor men den juisten worm heeft verkregen dien men hebben wil. Het blad
wordt strak gehouden door het span-hout
tusschen de touwen rond te draaien. Hierdoor wordt het blad aan de uiteinden naar
buiten getrokken, zoodat het gespannen
blijft. Gebruikt men de draaizaag niet dan
kan men de touwen uit elkaar draaien,
zoodat de spanning vermindert; het hout
van den houder en de zaag staan dan niet
onnoodig onder spanning. Draaizagen zijn
zoo geconstrueerd dat het blad in elken willekeurigen hoek met den houder gedraaid
kan worden. Dit is dikwijls van groot nut.
Als in Fig. 12, bij voorbeeld, een snede
gemaakt had moeten worden over de geheele lengte van het hout, dan zou men
Been draaizaag kunnen gebruiken als men
het blad niet' kon draaien. Immers, het
blad moet dan bijna steeds rechthoekig op
den houder staan. Men dient er voor te
zorgen dat beide handvaten steeds in
denzelfden hoek ten opzichte van den
houder gedraaid worden, zoodat de zaag
niet scheluw staat en gaat wringen of
verloopt. Moet men een gat in een stuk
hout zagen dan boort men eerst een klein
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gaatje om de zaag ruimte te geven voor
het begin. De schroef, die het blad vasthoudt, kan gemakkelijk losgedraaid worden, zoodat men een Bind vrij kan maken,
dat men door het gemaakte gat steekt.
Draaizagen worden door amateurs slechts
weinig gebruikt. Voor het genoemde schulpen van het hout, dit is dus het opzagen
in de lengte, wordt ook heel veel een dergelijke zaag gebruikt, deze heeft dan echter
een blad ter breedte van 4 a 45 c.M. en
wordt dan spanzaag genoemd.

Schrobzaag.
Deze ziet men in Fig. i en zij wordt
gebruikt voor gebogen sneden. Het blad is
verwisselbaar en aan het uiteinde smaller
dan aan het begin, waardoor men korte
bochten er mede kan maken. Schuif het
zaagblad zoover mogelijk in het handvat,
dit is steviger voor de zaag, daar deze door
het gebruik ook warm wordt en dus spoedig
krom kan worden. Hanteer de zaag met
twee handen en houdt de rechterhand als
bij verstek- en handzaag. Sleutelgatzaagj es
bezigt men voor het zagen van sleutelgaatj es en ander fijn werk, waar een
schrobzaag te grof voor is.

Fig. 12. Het zagen met de draai- of spanzaag.

Gutsen en hoe men ze mod gebruiken
Een guts is eigenlijk niets anders dan
een beitel met een gebogen snijkant. Men
gebruikt haar dan ook voor nagenoeg
dezelfde doeleinden als een beitel, behalve
dan dat men er gebogen inplaats van
rechte vlakken mee maakt. De guts kan
men in twee soorten onderscheiden, n.l.
die waarbij de buitenkant schuin geslepen
is voor de snede, en die waarbij de binnenkant schuin geslepen is. De beide soorten
worden voor verschillend werk gebruikt.
De eerste soort noemt men een van buiten
geslepen guts of ook wel vermetguts, de
tweede een van binnen geslepen of gewone
guts.
Het slijpen en afwetten of aanzetten
van een guts.
Men behoeft er niet lang over na te
denken om tot de conclusie te komen dat
de gewone methoden om een beitel te
slijpen en aan te zetten niet geschikt

zijn voor een guts. Het simpele feit dat
een slijp- en oliesteen platte bovenvlakken
hebben en de snede van een guts gebogen
is geeft alle reden aan te veronderstellen
dat de gebruikelijke weg niet gevolgd kan
worden. De wijze van slijpen en afwetten
hangt of van de soort guts.
Van buiten geslepen guts.
Wij zullen ons het eerst bezighouden
met de van buiten geslepen guts. Als men
de guts koopt vertoont de buitenkant een
lang afgeschuind vlak. Door het slijpen
is de snede echter slechts ten deele gevormd en vertoont een vlakke platte kant,
hetgeen geschied met het nog op de gevaren voor verwonding en het uitstooten
van stukken bij het vervoer in massa.
Nu moet hetger eedschap op den slijpsteen
geslepen en afgewet worden op een oliesteen, daar een alleen geslepen guts practisch nog onbruikbaar is. In de eerste

Fig. 1. Het aanzetten van een van batten geslepen guts op den oliesteen.
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plaats moet men den juisten
Heeft men bij het afwetten
hoek trachten te vinden
of aanzetten den juisten hoek
waarin de guts geslepen moet
gevonden dan wordt de guts
worden. Hiertoe legt men
evenwijdig aan de zijden van
den schuinen kant, ook wel
den oliesteen heen en weer
de vouw van de guts gebewogen, met de rechterhand
noemd, plat op den bovenhoudt men de guts in den
Fig. 2. Wigv ormige oliesteen.
kant vanden slijpsteen, waarjuisten stand en draait men
na deze in het rond gedraaid moet worden. haar tevens langzaam en regelmatig van
Deze slijpsteenen zijn in verschillende de eene zijde naar de andere zijde, de
grootte in den handel en loopen bij het linkerhand zorgt voor den vereischten
rondgaan van onder door een met water druk en duvet het gereedschap tevens
gevulden bak, waardoor dus steeds het heen en weer. Men dient er op te letten
bovenvlak vochtig blijft. Bij het slijpen dat de snede gelijkmatig over de geheele
wordt de guts nu steeds om en om lengte afgewet moet worden. Men moet
gedraaid, zoodat de aangeslepen vouw dus zeer regelmatig draaien, zoodat elk
overal gelijk is en een vlakke snede deel evenveel met den oliesteen in aanontstaat. Is deze snede nu scherp aan- raking komt. Vermijd in elk geval dat
geslepen, dan kan het aanzetten of af- het middelste deel te veel afgewet
wetten plaats vinden, hetgeen gebeurt op wordt. Het is desnoods niet zoo erg als
een z.g.n. olie- of wetsteen die eveneens de hoeken eenigszins afgerond worden,
in den handel verkrijgbaar is. Wil men
doch dit moet dan reeds bij het slijpen
bij aankoop eener wetsteen contrOleeren gebeurd zijn, liever doet men dit natuurlijk
of deze goed is, dan geve men hierop met niet. Om te verhinderen dat de oliesteen
een draadnagel een krasje, dit krasje moet ongelijk afslijt moet men de guts over het
zich dan afteekenen als een potloodlijn en geheele oppervlak van den steen heen
niet als een Witte kras, in dit laatste en weer wrijven. Verder moet men er
geval is de wetsteen te zacht. Op dezen steeds voor zorgen dat de steen goed
wetsteen wordt nu verder de guts aan- vochtig blijft, maak deze af en toe even
gezet of afgewet dus. Men plaatst de guts schoon door afspoeling met schoon water
met de geslepen vouw op den wetsteen en en ga dan weer verder met het afwetten.
heft daarna het handvat iets op, zoodat Hoewel het heel weinig toepassing vindt,
alleen de snede den oliesteen raakt. Men wetten sommigen inplaats van met water
mag het handvat slechts zeer weinig doen wel met olie af, hetgeen gewone z.gn. zoete
rijzen, daar men een dunne snede noodig olie of ook wel slaolie kan zijn, meestal
heeft om goed werk te kunnen verrichten. echter doen we het met schoon water.
Heft men het handvat te veel op dan
wordt de hoek te groot en het resultaat Gebruik van den wigvormigen oliesteen.
is een dikke snede die maar matig snijdt.
Door herhaalDoor het heen
delij k aanwet- en weer wrijven
ten wordt de ontstaat een
hoek hoe lan- braam aan den
ger hoe groo- binnenkant
ter met het van de guts,
gevolg dat wanneer deze
men na een over het geheel
tijdje de guts aanwezig is kan
weer op den men aannemen
slijpsteen dat de guts
Fig. 3. Juiste mast en vorm van den
van den oliesteen
moet slijpen. scherp is. Legt Fig. 3a. Ronding
oliesteen.
to vlak.
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Fig. 4. Het verwilderen van de braam met den wigvormigen
oliesteen.

Fig. 5. Het aanzetten van de van binnen geslepen guts met
den oliesteen.

men den duim aan den binnenkant en
strijkt met den nagel daarvan dwars
over de snede, dan kan men de
braam voelen. Deze moet echter verwijderd worden. Om deze braam te verwijderen gebruikt men een wigvormigen
oliesteen (zie Fig. 2). Deze steen heeft
twee korte kanten van verschillende
breedte, die rond geslepen zijn. Men kan
beide kanten gebruiken al naarmate de
eene of de andere zijde in de kromming
van de guts past. Men hanteert den steen
als in Fig. 4. Een van de ronde hoeken
wordt plat op den hollen kant van de
guts gelegd en de steen wordt een paar
keer heen en weer bewogen. Denk er aan
dat het er slechts om te doen is de braam

te verwijderen. Men moet den steen dus
plat houden en hem gelijkmatig over de
geheele lengte van de snede wrijven en
niet oplichten om de snede beter te kunnen
raken, men zou dan z.g.n. over den kop
wetten met gevolg dat ook aan die zijde
een kleine ronding ontstaat, hetwelk
hinderlijk is bij het gebruik. Het verdient aanbeveling den steen spiraalgewijs
te doen bewegen waardoor men er zeker
van kan zijn, dat alle deelen evenveel
geraakt worden. Het is duidelijk dat de
steen niet te groot mag zijn. De ronding
van den steen moet iets sterker zijn dan
die van de guts, zooals in Fig. 3 te zien is.
Is de steen echter te klein dan heeft men
kans dat de guts een onregelmatigen

GUTSEN
vorm aanneemt, doordat het eene deel
van de snede meer dan het andere geraakt
en afgeslepen wordt. Is hij te groot dan
raakt hij alleen de hoeken (zooals in
Fig. 3 A.) waardoor eveneens de guts van
vorm verandert en in het midden de braam
niet verwijderd wordt.

Het slijpen van een van binnen
geslepen guts.
Een van binnen geslepen guts moet men,
het spreekt vanzelf, aan den binnenkant
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guts heen en weer bewogen, totdat de
geheele vouw weer zoodanig bijgeslepen
is dat een rechte onderkant ontstaat; dit
is vooral zeer lastig, daar de hoekj es der
guts gauw een kleine afronding vertoonen,
hetwelk echter niet altijd hinderlijk is.
Een van binnen geslepen guts is lastiger
te slijpen dan een die aan de buitenzijde
geslepen is, terwijl juist de eerste het meest
gebruikt wordt. Is de guts nu op den slijpsteen geslepen, dan moet deze ook weer
afgewet worden. Hiertoe gebruikt men

Fig. 6. Het vormen van een ronde uitholling met de guts.

slijpen. Dit doet men eveneens op den bovenkant van den slijpsteen, doch nu op den
hoek die daarvoor speciaal rond gemaakt
is, echter zoodanig dat daar de kleinste
guts nog op geslepen kan worden. Daar
dit op den hoek slijpen nog al lastig is,
legt men in de uitholling der guts, die dus
aan de benedenzijde komt, wel een latje,
hetwelk men met de hand daartegen aanklemt bij het vasthouden. Dit latje wordt
nu door den steen eveneens uitgeslepen en
juist daardoor krijgen we meerderen steun.
Op den hoek van den slijpsteen wordt nu de

weer den wigvormigen oliesteen. De reeds
gegeven aanwijzingen passen ook voor dit
geval, behalve dat men nu den steen in
een bepaalden hoek houdt, zooals te zien
is in Fig. 5. Daar men slechts weinig druk
kan uitoefenen duurt de behandeling nogal
lang, vooral als men de guts nog niet wil
slijpen en alleen met aanwetten wil volstaan, terwiji men daarbij gewacht heeft
tot de guts erg stomp geworden is. Het
is beter den stelregel te huldigen „weinig,
maar dikwijls" en den oliesteen meermalen een paar keer over de snede te
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halen zoodra men bemerkt dat het gereedschap iets van zijn scherpte verloren heeft.
De braam wordt eveneens verwijderd op
den oliesteen, de guts wordt dan plat
hierop gelegd en met een draaiende beweging heen en weer gewreven, zoodat elk
deel op dezelfde wijze met den Steen in
aanraking komt.

Het gebruik van de van buiten geslepen guts.
Voor het maken van een ronde uitholling

aangegeven. Begin een klein stukje van
de -lijn af en maak een ondiepe snede, doe
daarna hetzelfde tot ongeveer op denzelfden afstand van den tegenoverliggenden kant. Als het mogelijk is moet men
dwars op de nerf steken. Hieraan zijn
twee voordeelen verbonden: het werk gaat
gemakkelijker en het hout splijt niet zoo
gauw en werkt niet tegen. Maak een
draaiende beweging met het handvat, zoodat de snede eerst naar beneden wijst en
langzamerhand van richting verandert en

Fig. 7. Het uitsteken van een uitholling voor ten sehroef met een guts.

kan men de van buiten geslepen guts gebruiken. Bij rechte afwerking gebruikt
men ook wel een gewonen steekbeitel. Bij
uithollingen gaat dit niet, daar men bier
meer scheppend moet werken en als het
clan ook eenigszins mogelijk is, is het goed
dat men het stuk hout vastzet zoodat men
bij het steken beide handen kan gebruiken.
Hiertoe gebruikt men een bankschroef of
een houten klem (lijmknecht), zooals in
Fig. 6 afgebeeld. Eerst teekent men den
omtrek van het af te werken stuk af met
een passer. In Fig. 6 staat de cirkel reeds

naar boven komt (iets scheppen dus).
Steek steeds kleine spaanders tegelijk uit
en zorg er in elk geval voor dat de dikke
kanten der guts niet in het hout komen.
Gebeurt dit dan klemt deze vast en het
hout scheurt misschien in, bovendien
wordt dan het hout meer weggetrokken
dan gestoken en krijgt men een ruw
oppervlak. Naarmate het werk vordert is
het noodig de richting waarin men steekt
te wijzigen, men moet dan nog meer op
den loop van de nerf gaan letten. Steek
nooit met een guts of beitel tegen de
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Fig. 8. Het gebruik van de van binnen geslepen guts.
Let op do houding van de rechterhand die het handvat van den beitel precies rechtop houdt en de manier waarop men het
blad met de linkerhand leidt, de wijsvinger wordt er omheen geslagen en de duim wordt tegen den achterkant gedrukt.
IV — 3
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nerf in. Beter is het met de draad mee te vaak voor tafelbladen en dergelijke congaan, zooals de pijlen in Fig. 9 aantoonen. structies. Men boort onder een bepaalden
Het zou bijvoorbeeld onmogelijk zijn met hoek een gat voor de schroef in den ligger,
een steek de geheele uitholling rond te zOOdat deze er later aan een kant uitgaan, daar de guts de nerf zou pakken en steekt. Daarna maakt men een ronde inhet hout zou inscheuren. Men moet dus keping waar de kop van de schroef in
in zoo'n geval in vier ver_ _ komt te liggen en deze
schillende richtingen uitdus niet buiten het hout
steken en even zoovele
uitsteekt. Heeft men het
standen aannemen of
gat geboord dan maakt
handgrepen doen, zooals
men met de guts een
in Fig. 9 te zien is. Als de
,....._.. teeken om aan te geven
uitholling dieper wordt
waar de inkeping eindigt.
_...._
zal men langzamerhand
Met een smallen beitel
de afwerklijn naderen
steekt men den vlakken
totdat men met een
kant en met de guts steekt
laatste steek de juiste
men naar deze gemaakte
maat van de uitholling
insnijding toe (zie Fig. 7).
heeft bereikt. Men zal
_ De ronde inkeping moet
bemerken dat het aan- Fig. 9. Riehting waarin de guts gebruikt wordt diep genoeg zijn om den
beveling verdient te be- bjj het uitsteken van een ronde uitholling. kop van de schroef geginnen met een betrekheel te 'verbergen.
kelijk smalle guts die sterk gebogen is en
de uitholling of te werken met een breede Gebruik van de van binnen geslepen
guts.
guts waarvan de ronding ongeveer overeenkomt met de ronding van de uitholling.
Dit gereedschap gebruikt men wanneer
Wanneer men met de guts steekt moet de afwerking slechts in een richting gemen de linkerhand steeds achter de snede bogen is en het vlak dat er rechthoekig
houden. Dit is een veiligheidsmaatregel: op staat plat is; men gebruikt deze guts
voor het geval de guts uitschiet zal zij dus bij voorkeur voor cylindervormige
Been lichamelijk letsel veroorzaken. Ook holle insnijdingen. Fig. 8 geeft hier een
houdt men deze hand wel onder de guts, voorbeeld van. Men moet in het daar
terwijl men dan de guts er ook mede op afgebeelde geval een uitholling maken in
het werk houdt en dan met de rechter- het uiteinde van een stuk hout. De aanhand meer kracht kan zetten, men legt dacht wordt gevestigd op het feit dat
de wijsvinger der linkerhand dan om de de wijsvinger van de linker hand om het
guts heen en steunt met de pink op het blad van de guts is gelegd om deze in de
bovenvlak der plank. Men heeft dan in de goede richting te houden. Het is noodig
meeste gevallen niet zoo'n goed gezicht dat men de guts volkomen verticaal houdt.
op het te bewerken gedeelte en deze Bovendien moet men er voor zorgen dat
methode kan dus slechts in bepaalde ge- het te bewerken stuk stevig op een vlakke
vallen toegepast worden. Zoowel Fig. 6 onderlaag gelegd wordt. Doet men dit
als 7 toonen aan hoe men de guts moet niet dan kan de onderkant gaan afsplinhouden. De taak van de linkerhand is teren. Moet men een bijzonder grooten
niet anders dan de guts steun te ver- afwerkkant maken dan kan men zich heel
leenen, terwij1 de rechterhand den druk wat werk besparen door een groot deel
uitoefent.
van het afvalhout eerst weg te zagen, hetIn Fig. 7 ziet men hoe een uitholling geen met een draai- of schrobzaag kan
voor een in te laten schroef gemaakt wordt. gebeuren. Daarna kan men de uitkeping
Men gebruikt deze snort bevestigingen verder met de guts afwerken.

afschrijven
Urn twee redenen is het juist afschrijven
van groot belang: in de eerste plaats hangt
het resultaat van den arbeid voor een groot
deel of van de nauwkeurigheid bij het
afschrijven en in de tweede plaats kan men
zich heel wat onnoodig werk besparen als
men begint met een zorgvuldig uitgelijnd
en afgeschreven werkplan. Het is dus de
moeite wel waard een weinig extra tijd
aan het afschrijven te besteden.

Gereedschappen.
Voor het afschrijven gebruikt men
meestal een potlood, ofschoon voor bepaald werk een beitel aan te bevelen is.
Inplaats van een beitel gebruikt men ook
wel een fijn toegeslepen stuk staal (b.v.
van een breinaald) hetwelk dan wel in een
houten handvat gezet wordt. Voor ander
werk neemt men weer een kruishout. In
het algemeen kan men zeggen dat voor
klein werk dat heel nauwkeurig moet zijn
een beitel het geschiktste is. Wil men b.v.

de pen van een pen- en gatverbinding
maken, dan maakt men gebruik van een
beitel; men is er dan zeker van dat de
kanten haaksch zullen zijn en de vereischte lengte zullen hebben. Bovendien
kan men alvast een V-vormige insnijding
maken, waarin de zaag past. Het vereischt
echter een zekere mate van voorzichtigheid. Aan den anderen kant kan men b.v.
de breedte van een paneel beter afschrijven
met een potlood. Een potloodstreep is
onder het zagen beter te onderscheiden en
zij behoeft niet zoo zorgvuldig getrokken
te worden. Soms moet men echter een
potlood voor het fijnste werk nemen, b.v.
bij een gewone afschuining. In dit geval
kan men geen beitel of kruishout nemen
omdat deze sporen achter zouden laten,
die bij het afschuinen niet zouden verdwijnen. Dus dan is het potlood het eenige
goede hulpmiddel.
Verder heeft men vaak een liniaal of
rei, duimstok, winkelhaken, verstekhaak,

Fig. 1. Het gebruik van den duimstok bij bet afsehrjjven.
Let op dat de duimstok op zijn kant gehouden moet worden waardoor de sehaalverdeelir.g op het bout komt te liggen.
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Fig. 2. Het trekken van een 'lin, evenwijdig aan een reeht gestreken kant.
Let op hoe de wijsvinger van de linkerhand gebruikt wordt om den afstand vanaf den gestreken kant dezelfde te doers blijven.
Volgt men deze methode dan moet de plank eenigszins buiten de werkbank uitsteken, zooals op de photo wel te zien is.

zwei en passers noodig. Een liniaal van
zestig of negentig c.M. is meestal wel
voldoende. De duimstok ter lengte van
I,00 M. kan in den zak meegedragen
worden. De buigbare stalen duimstok ter
lengte van I of 2 M. wordt steeds meer
gebruikt, maar deze is in het algemeen
niet zoo geschikt voor afschrijven als de
duimstok van hout.
De twee gebruikelijke maten voor
winkelhaken zijn 15 en 30 c.M. Een houten
winkelhaak is ook zeer handig, de vakman
maakt deze dan meestal zelf. De verstekhaak lijkt op de winkelhaak, behalve dat
het blad 45° met de basis maakt in plaats
van $90°. De zwei bestaat uit een draaibaar
gedeelte (tong), dat in elken stand gezet
kan worden, waarna men de schroef aandraait. Deze dient dus voor het overbrengen van willekeurige hoeken. Hoewel
een passer niet bepaald noodzakelijk is,
kan men Naar goed gebruiken voor het
opmeten en uitzetten van gelijke afstanden
en het afschrijven van cirkels.

Het gebruik van den duimstok bij het
afschrijven.
In de eerste plaats vestigen wij er de

aandacht op dat men de duimstok op twee
manieren kan hanteeren, voor deze eenvoudige handeling bestaat zelfs nog een
goede en een verkeerde methode. De gevallen, waarin het er niet nauwkeurig op
aankomt of men een paar millimeter
grooter of kleiner afteekent uitgezonderd,
moet men dezen duimstok steeds op den
smallen kant leggen, zoodat de millimeterverdeeling onmiddellijk in aanraking komt
met het hout (zie Fig. I). Het is duidelijk
dat men zonder twijfel onnauwkeurig meet
als men den duimstok plat neerlegt. De
schaalverdeeling is dan bijna een halven
centimeter van het hout verwijderd en,
tenzij men het oog precies verticaal houdt
boven het punt dat men aan wil teekenen,
is een kleine afwijking dikwijls niet te vermijden. Zelfs als men het oog boven den
duimstok houdt kan men nog niet zeker
zijn van zijn zaak. Voor ruw timmerwerk, of voor het afkorten van het hout,
is het wellicht voldoende den duimstok
plat op het hout te leggen omdat een klein
verschil dan van weinig belang is. Bij het
afschrijven en maken van meubelen echter
geven zulke kleine onnauwkeurigheden
aanleiding tot mislukking van den moeite-
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Fig. 3. Het afschrllven van een plank verdeeld in drie of meer even groote deelen.
Als de breedte van de plank niet precies in drie stukken verde(11 kan worden legt men den duimstok scheef, zooals op de
photo to zien is. In bovengenoemd geval moet de duimstok zoo gezet worden dat men 74 c.M. afmeet. De verdeelstrepen
worden dan op 21 en 5 c.M. gezet.

Fig. 4. Het gebruik van den passer.
Bovenstaande photo geeft een andere methode voor het verdeel en van een plank in gelijke deelen. Hierdoor kan men
gemakkelijk de plaats van schroeven op gelijke afstanden van elkaar uitzetten, men kan den passer in alle gevallen
gebruiken waarin men niet de manier van fig. 3 kan toepassen.

Fig. 5. Het stellen van het kruishout.
Nadat de schroef losgedraaid is houdt men den duimstok tegen het kruishout, zooals op de photo is aangegeven, de
punt wordt nu op den vereischten afstand vanaf het blok gezet. De schroef wordt vast aangedraaid en den stand van
het kruishout nog eens met den duimstok gecontroleerd. Een kleine onnauwkeurigheid wordt gecorrigeerd door een
lichte klap van den steel of stok van het kruishout op de werkbank.
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Fig. 6. Het gebruik van het kruishout.
De voornaamste punten, die men in acht moet nemen, zijn dat het dwarsstuk of blok stevig tegen den geschaafden kant
van de plank gedrukt moet worden, terwijl de duim eenigen druk op het uiteinde achter de punt uitoefent. Deze punt
moet iets scheef gehouden worden, zooals men op de photo hierboven ziet.

vollen arbeid. Het verdient in ieder geval
aanbeveling zich de gewoonte eigen te
maken om zorgvuldig of te schrijven. Vaak
moet men bij het afschrijven een lijn
evenwijdig trekken aan een rechten kant.
Fig. 2 toont ons hoe wij dit het gemakkelijkst kunnen doen. De wijsvinger van de
linkerhand wordt op de vereischte lengte
tegen den duimstok gehouden om te
zorgen dat de afstand steeds dezelfde blijft
tegen het uiteinde plaatst men een
potlood. De duimstok wordt langs het hout
geschoven en men zorgt er voor dat hij
steeds haaksch op den voorkant blijft
liggen. Het spreekt vanzelf dat men de
linkerhand in geen geval mag verplaatsen.
Men behoeft niet bang te zijn dat het
potlood uit zal schieten als men met den
ringvinger zoowel het hout als het uiteinde van den duimstok blijft aanraken.
Men ziet dit duidelijk in Fig. 2. Men lette
op de wijze waarop het potlood op den
middelvinger steunt. Ook kan men den
duimstok andersom leggen als in Fig. 2
zoodat deze om de scharnieren draait en

het andere gedeelte meer verticaal komt.
Met een lichten druk duvet men nu het
gedeelte wat het dichtst bij het lichaam
komt jets vooruit waardoor de einden bij
het potlood niet gelijk komen, klemt men
nu met de linkerhand de beide leden goed
aan dan kan men het potlood in den aldus
gevormden hoek plaatsen.
Als men op de voren genoemde wijze
afschrijft moet men er aan denken dat de
plank eenigszins over den kant van de
werkbank heensteekt, vooral als men dun
hout afschrijft. Doet men dit niet dan
schuiven de wingers van de linkerhand
langs de werkbank, waardoor de lijn van
richting verandert. Om er zeker van te
zijn dat men de goede breedte afschrijft
verdient het aanbeveling eerst een teeken
te maken terwijl men den duimstok op
zijn kant houdt zooals in Fig. 2.
De duimstok wordt ook nog op een
andere wijze bij het afschrijven gebruikt.
Wanneer we een plank in drie gelijke
deelen willen verdeelen, terwijl deze b.v.
5/ of 6f c.M. breed is, dan kan men dit
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onmogelijk op de gewone wijze doen omdat
de schaalverdeeling hier niet op ingericht
is. Een eenvoudige oplossing van deze
moeilijkheid ziet men echter afgebeeld in
Fig. 3. De duimstok wordt op zijn kant
gezet en schuin over de plank gehouden,
het cijfer, dat onmiddellijk ligt boven de
gegeven breedte en gemakkelijk deelbaar
is door drie, houdt men aan den buitenkant van de plank (het uiteinde van den
duimstok ligt natuurlijk gelijk met den.
binnenkant). Men teekent de twee tusschenliggende verdeelingen zuiver aan en
trekt door de aldus verkregen punten
evenwijdige lijnen. In het gegeven voorbeeld (Fig. 3) was de plank 6f c.M. breed.
De duimstok werd dus schuin gehouden
totdat het teeken van 7; c.M. samenviel
met den buitenkant van de plank. Men
et op 21 en 5 c.M. puntjes op de plank,
waardoor deze precies in drie deelen
verdeeld wordt. Men moet er om denken
dat de punten precies aangegeven zijn,
het beste is wellicht een els of een ar der
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puntig werktuig te gebruiken (ook een
puntige spijker of kraspen zijn goed). De
evenwijdige lijnen worden zooals in
Fig. 2 getrokken.
Andere moeilijke verdeelingen kan men
op dezelfde wijze waken. B.v. een plank
van 8,3 c.M. kan men in vijf stukken verdeelen door den duimstok in die schuinte
te plaatsen zoo dat het uiteinde met den
binnenkant van de plank en de streep
voor de 10 c.M. met den buitenkant gelijk
ligt. Men maakt dan verdeelingen van
2 c.M. Deze methode die niet accuraat genoeg is voor fijn werk, is zeer handig voor
gewoon timmermanswerk. In de Fig. 1,
2 en 3 is een Engelsche duimstok toegepast,
waarop de duimenverdeeling staat aangegeven.

De passer bij het afschrijven.
In gevallen waarin men zeer nauwkeurig
moet afschrijven gebruikt men voor het
verdeelen van moeilijke maten een passer,
dit instrument wordt eveneens aangewend

Fig. 7. AfsehrOven zonder kruishout.
Wanneer men geen hoogen grand van nauwkeurigheid behoeft te bereiken kan men bovenstaande methode toepassen
bij het trekken van een lijn evenwijdig aan een geschaafden kant.

208

AFSCHRI JVEN

Fig. 8. Het gebrnik van de winkelhaak.
Zorg er voor dat de duim van de liniIerhand tegen den achterkant van het blok drukt waardoor de winkelhaak stevig
tegen den geschaafden kant van de plank gedrukt wordt. De winkelhaak van bovenstaande photo heeft een blad van
30 c.M. Voor klein werk is een blad van 15 c.M. zeer gemakkelijk.

bij het uitzetten van gelijke afstanden.
De beste passer is die met een fijne instelschroef, ook wel voegpasser genoemd.
Men zet de beenen eerst bijna op de goede
maat en draait de bevestigingsschroef
aan; daarna zet men den passer met de
instelschroef op den juisten afstand. Zulke
passers zijn vooral zeer geschikt voor het
maken van verdeelingen tusschen twee
bepaalde punten. Hiertoe zet men den
passer zoo nauwkeurig mogelijk op den
gevraagden afstand en men probeert of
het uitkomt. Men bemerkt dan of de hoek
tusschen de twee beenen te groot of te
klein is en draait de instelschroef een
weinig naar rechts of links. In Fig. 4 ziet
men hoe men den passer gebruikt bij het
uitzetten van een aantal gelijke stukken.
Ook heeft men passers die met linksche
en rechtsche draad op halve hoogte een
stift hebben met een gekarteld wieltje,
door dit rond te draaien gaan de beenen
verder van elkaar of naar elkaar toe.

Afschrijven met het kruishout.
Het kruishout is een van de nuttigste

gereedschappen voor een timmerman of
meubelmaker. Men kan nooit een grooten
graad van nauwkeurigheid bereiken als
men dit instrument niet heeft. Men trekt
er lijnen mee, die evenwijdig moeten zijn
aan een bepaalden kant en hieruit valt
gemakkelijk te concludeeren dat het aantal
gevallen waarin men het kruishout noodig
heeft vrijwel onbeperkt is. Wij noemen
enkele van de vele: afschrijven van een stuk
hout om beide kanten evenwijdig aan elkaar te maken (het op dikte en breedte ma ken dus), het afschrijven van een bepaalden
afstand, afschrijven van verbindingen, het
afschrijven van inkroozingen voor metalen
beslagwerk, zooals scharnieren, enz. Men
kan twee soorten kruishouten onderscheiden: het gewone kruishout en het
snijkruishout. Reeds de namen zeggen
voor Welke doeleinden zij gebezigd worden.
Het gebruik van het gewone kruishout is
echter beperkt. Men kan het niet aanwenden voor het afschrijven dwars op de nerf,
daar de punt vlak is en alleen maar krast.
Het is goedkooper dan het snijkruishout
en wordt bij ons slechts weinig toegepast.
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Het laatste kan men zoowel gebruiken voor
het afschrijven met de draad mee als er
dwars op. De punt van het kruishout is
scherp en snijdt dus. Door een kleine wig,
of ook wel door een vleugelschroef met
houtdraad, wordt deze punt op den juisten
afstand van het blok gehouden. Hoe men
een kruishout moet stellen ziet men afgebeeld in Fig. 5. Nadat de schroef in het
blok van den stok of steel is losgedraaid,
zet men den duimstok tegen het blok en
duvet men dit langzaam achteruit tot de
punt gelijk ligt met den bepaalden afstand.
De schroef wordt dan vastgedraaid en de
stand van het kruishout wordt nogmaals
met den duimstok gecontroleerd. Een
kleine afwijking kan gecorrigeerd worden
door met het eene of andere einde van den
stok op de werkbank te kloppen. Hierdoor
verschuift het blok een weinig, zoodat het
op de goede plaats komt te zitten.

Het gebruik van het kruishout.
Wil men het kruishout met succes ge-
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bruiken dan moet men het blok steeds
stevig tegen het werk aandrukken. Dit
is van groot belang vooral als de nerf
eenigszins schuin verloopt, daar de punt
dan de neiging vertoont met de draad mee
te gaan. Houd het kruishout vast als in
Fig. 6. De duim, die tegen het uiteinde
van den steel drukt, zorgt voor de voorwaartsche beweging; de wijsvinger is over
het blok geslagen en leidt het geheel in de
goede richting, de overige wingers drukken
tegen den achterkant van het blok, waardoor dit stevig tegen de plank, die afgeschreven wordt, blijft liggen.
Het is beter achtereenvolgens verschillende lichte insnijdingen te maken dan in
een keer een diepe, omdat in het eerste
geval de neiging om met de nerf mee te
loopen niet zoo groot is. Men ziet daarom
in Fig. 6 dat het kruishout eenigszins
scheef gehouden wordt, terwijl de punt
ook nog meer getrokken dan geduwd
wordt. Ook hierdoor blijft het gereedschap
beter de goede richting houden.

Fig. 9. Een gemakkelilke methode bjj bet afsehrliven.
Bij het afschrijven van pooten en regels van meubelstukken is het vaak noodzakelijk dat de lijnen op ieder onderdeel
precies hetzelfde zijn. Om er zeker van te zijn dat dit werkelijk het geval is moet men verschillende deelen tegen elkaar
klemmen en met een winkelhaak afschrijven, zooals men op bovenstaande photo ziet afgebeeld. Daarna worden de deelen
gescheiden en de lijnen op de overige drie kanten van het hout overgebracht.
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Fig. 10. Het gebruik van den beitel bij het afsehrjjven.
Denk er aan dat de schuine kant van den beitel tegen-de winkelhaak gezet wordt. Men lette op den hoek waarin men
den beitel houdt. Het is vooral aan te bevelen een beitel te gebruiken bij het afschrijven als men een grooten graad van
nauwkeurigheid wil bereiken.

Fig. 11. Gebruik van den verstekhaak.
Dit gereedschap lijkt op den winkelhaak, behalve dat het blad een hoek van 45° met het blok maak inplaats van 90°.
Men gebruikt deze voor het afschrijven van verstekken.

AFSCHRIFEN
Als een verbinding, b.v. een deuvelverbinding, wordt afgeschreven, dan moet
men beide stukken steeds van denzelfden kant afschrijven. Hierdoor is men er
zeker van dat later de beide stukken gelijk
zullen werken en passen. Schrijft men van
verschillende kanten of en is het kruishout
niet precies in het midden gezet dan kan
men een zekere afwijking niet vermijden.
Het tappenkruishout, ook wel dubbel
kruishout genoemd, lijkt op het gewone
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toepassen. Het potlood wordt zoo gehou den dat de middelvinger het op den
goeden afstand van den zijkant van het
hout laat blijven.

Gebruik van den winkelhaak.
Het Joel waartoe de winkelhaak gebruikt wordt is te duidelijk om er over uit
te weiden. Men dient er echter op te letten
dat de kant waartegen men het blok zet
geheel vlak moet zijn. Fig. 8 toont ons de

Fig. 12. Het gebruik van een mal.
Als then een aantal kleine stukken van dezelfde grootte en vorm met afschrijven kan men heel wat tijd en materiaal
sparen door eerst een mal te maken van dun hout, die men op de boven gedemonstreerde wijze hantPert. Hierdoor kan
men tevens een maximum-aantal dergelijke stukken uit een bepaald stuk hout halen.

kruishout doch het heeft twee punten die
ten opzichte van elkaar verstelbaar zijn.
Men gebruikt het voor het afschrijven van
een pen- en gatverbinding. De afstand
tusschen de punten wordt dan dikwijls
eerst bepaald door er den beitel tusschen
te houden waarmede men het gat wil
hakken. Daarna zet men het blok op zijn
plaats.
Soms moet men een evenwijdige lijn
trekken op een regel waarbij het niet
bepaald noodig is nauwkeurig te werk te
gaan. Men kan dan de methode van Fig. 7

gewone winkelhaak van 30 c.M. waarmee
men een plank van 18 c.M. afschrijft. De
duim van de linkerhand houdt den achterkant van het blok vast, zoodat dit stevig
tegen den rand van het hout gedrukt wordt
— dit is in de eerste plaats noodzakelijk.
Als vanaf een bepaald punt een lijn rechthoekig op een rand getrokken moet worden
dan zet men het potlood op het bepaalde
punt en schuift men den winkelhaak voorzichtig er naar toe, men moet er dan echter
voor oppassen dat de haak het potlood
niet van zijn plaats duvet. Voor klein werk
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is de winkelhaak van 3o c.M. te groot en
te lomp. Men neemt er dan een van 15 c.M.
In Fig. 9 is er zoo een afgebeeld. Genoemde
illustratie verdient bovendien onze belangstelling omdat er in aangetoond wordt
hoe men twee stukken hout te zamen afschrijft. Het doel hiervan is dat men er
zeker van kan zijn dat beide stukken dezelfde lengte krijgen. Deze methode is
vooral aan te bevelen als men b.v. de
tegenover elkaar liggende dorpels van een
deur of soortgelijke onderdeelen moet afschrijven. Men gebruikt een houten klem

beitel rust tegen het blad van den winkelhaak en de beitel zelf wordt schuin gehouden. Hierdoor kan men hem tegen den
haak drukken. Op de photo is het blok
van den haak niet aan den kant van het
lichaam van den arbeider geplaatst, maar
juist aan de tegenovergestelde zijde. Dit
is echter Been essentieel punt. Men kan
de haak leggen zooals men wil en noodig
vindt, als het blok maar flink tegen een
voorrand of voorkant gedrukt wordt.
De verstekhaak is een soortgelijk stuk
gereedschap als de winkelhaak. Het ver-

Fig. 13. Het afsehrliven van cirkels.
Bovenstaande photo geeft een eenvcudige afschrijfmethode aan voor groote cirkels of deelen er van. Deze methode is
vooral aan te bevelen voor bogen met zulk een groote straal dat men ze niet met een gewonen passer kan trekkers.

of een lijmknecht om de beide stukken aan
elkaar vast te klemmen. Nadat beide
stukken aan een kant afgeschreven zijn,
legt men ze apart en haalt men de lijnen
over op alle vier de zijden. Als men dit
doet moet men de winkelhaak steeds tegen
een voorkant of voorrand houden. Hierdoor is men er zeker van dat de lijnen op
elkaar zullen aansluiten wanneer men geheel rond is gegaan.
Wij hebben reeds opgemerkt dat in
bepaalde gevallen de beitel de voorkeur
verdient boven het potlood bij het afschrijven. Fig. 10 toont ons hoe wij den
beitel hanteeren. De schuine kant van den

schil is dat het blad een hoek van 45° met
het blok maakt in plaats van 90°. Men
gebruikt hem voor het afschrijven van
verstekken, dus als twee stukken hout
onder een hoek van 9o° in elkaar gewerkt
moeten worden, zooals b.v. bij een schilderijlijst. Zooals men in Fig. II ziet, hanteert men de verstekhaak op dezelfde
wijze als de winkelhaak.
De zwei. Ook bij dit gereedschap houdt
men het blok tegen den rechten kant der
plank, waarna men het blad of de tong in
den gewenschten stand draait en daarna de
schroef aandraait die in het draaipunt is
geplaatst en waarop meestal een vleugel-
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moertje zit, zoodat men deze met de hand
aan kan draaien. Ook doet men dit wel
zonder vleugelmoer en dient er dan voor
te zorgen dat het draaien wat stiff gaat.
Is de tong weggedraaid dan bevindt deze
zich geheel in het blok. Amateurs gebruiken dit stuk gereedschap niet zoo
heel veel en dan nog maar voor speciale
gevallen.

Spaarzaamheid bij het afschrijven.
Het komt ook voor dat men een aantal
onderdeelen van denzelfden worm moet
afschrijven. Men kan dan heel wat tijd en
materiaal uitsparen door van dun hout,
triplex of van bordpapier een mal te
snijden. Men legt deze mal op het hout en
teekent met een potlood den omtrek af,
zooals in Fig. 12. De mal kan worden omgedraaid, zoodat men zoo weinig mogelijk
hout verspilt. Moet men verschillende
vormen, die ook nog in maat verschillen,
afschrijven dan doet men het beste de
groo' ste het eerst te nemen, omdat het
vaak gebeurt dat men uit de afvalstukken
dan nog de kleinere deelen kan maken.
Bij het afschrijven van alle stukken die
een schuin profiel hebben kan men gewoonlijk heel wat hout besparen door de
mal zoo te leggen dat de punten der
stukken naar elkaar toe wijzen. De zij-
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kanten van een bureau bij voorbeeld
loopen, naar boven toe, meestal schuin op.
Schrijft men ze af op een enkele plank,
terwijl de schuine kanten naar elkaar toeliggen, dan spaart men heel wat materiaal
uit.

Het afschrijven van cirkels.
Kleine cirkels worden gemakkelijk geteekend met behulp van een passer en
hiervoor heeft men dan ook Been speciale
aanwijzing noodig. Er zijn echter slechts
weinig amateurs die zooveel verschillende
passers hebben dat ze ook groote cirkels
kunnen maken. Een eenvoudige oplossing
van deze moeilijkheid ziet men afgebeeld
in Fig. 13. Men neemt een dun latje dat
iets Langer is dan de straal van den cirkel
dien men wil trekken. Aan het uiteinde
maakt men een V-vormige inkeping en
dicht bij het andere uiteinde, op de vereischte straallengte, slaat men een spijkertj e door het latje. De afstand van den
onderkant van de V-vormige inkeping tot
den spijker moet dus gelijk zijn aan den
straal van den cirkel. Men slaat den spijker
een klein eindje in de plank en draait het
latje heen en weer, terwijl men een potlood
in de inkeping zet. Op deze wijze kan
men den geheelen cirkel, of een deel er
van trekken, al naar behoefte.

Beitsen en politoeren
Het beitsen en politoeren brengt minder
moeilijkheden met zich mee dan men over
het algemeen wel denkt.

De voorbereidende maatregelen.

de nerf Been neiging meer tot opwerken.
Bij vurenhout worden alleen de warrige
gedeelten en de kopsche kanten met water
voorgestreken en dan direct het geheel
met waterbeits bewerkt, daar deze gedeelten anders te donker worden. Als men
triplex hout of gefineerde paneelen be-

In de eerste plaats moet het hout goed
vlak en glad zijn. Na het geschaafd
en zoo noodig
met een schraapstaal of tandschaaf bewerkt
te hebben, wordt
het geschuurd
met schuurpapier No. 1. Bij
groote oppervlakken schuurt
men diagonaalsgewijs in beide
richtingen en
daarna met de
nerf mee om de
krassen van de
eerste bewerkingen te verwijde refl. Ten slotte
maakt men met
schuurpapier
Fig. 1. Het schoonmaken van het hout.
No. o het oppervlak geheel glad. Schaaf eerst het hout, schuur het daarna of met schuurpapier, dat om een schuurkurk gewikkeld
is. Voor het geval men massief eiken of mahoniehout onder handen heeft, moet men het hout
Bewerkt men het met warm water vochtig maken en als het droog geworden is, weer afschuren met fijn schuurpapier.
hout op deze
wijze, dan kan men er zeker van zijn handelt is deze voorzorgsmaatregel niet
een goed resultaat te zullen bereiken. zoo noodig, hoewel sommige fabrikanten
het toch wel aanraden en het ons inziens
Een nuttige week.
ook beter is, bij verschillende harde houtAls het te behandelen voorwerp van soorten is dit minder noodig.
Verder doet men goed groote gaten, die
eiken, of mahoniehout is en men gebruikt
water bij de voorbehandeling dan verdient feitelijk niet voor mogen komen, te stoppen
het aanbeveling het oppervlak voordat met kleurstopverf van dezelfde tint als
men met de bewerking begint even in te men denkt te beitsen, heel vaak mengt
men door deze stopverf dezelfde kleurstof,
wrijven met een natte spons. Hierdoor zet
de nerf op; deze kan men nu, zoodra het als gebr. omber, ongebr. en gebr. terra
water verdampt is, vlak schuren. Bevoch- de sienna, gele oker, zwart, enz., die men
tigt men nu het hout daarna met de in gebruikt bij het aanmaken der befits, zoowater opgeloste kleurstof, dan vertoont dat men dan de gewenschte kleur krijgt.
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BEITSEN EN POLITOEREN
Dit is noodig, daar stopverf later geen
beits aanneemt en zich als Witte vlek ken afteekent.
Om de nerf van het hout te vullen
gebruikt men veelal het in den handel
zijnde houtporienvulsel. Men kan dit zelf
ook maken van half gekookte, half rauwe
lijnolie, aangemengd met aardappelenmeel of stijfsel en een weinig gebrande
of ongebrande sienna of Kasselsche aarde,
al naar kleur van het hout. Dit moet als
plamuur opgebracht worden en met een
vlakke kurk afgewreven.

Beitsen.
Eikenhout. Men moet voor zich zelf
uitmaken welke kleur men aan het hout
wil geven. Voor het oogenblik zullen wij
ons bepalen tot het beitsen van eikenhout,
daar dit het gemakkelijkst behandeld kan
worden en wel -het meest voor zal komen.
Men kan elke in den handel verkrijgbare
beits nemen, hetzij met water, olie, alcohol of naphta, was en ammoniak, doch
men denke er aan dat waterbeits wel is
waar het best doordringt en het duurzaamst is, doch dat de nerf van het bout
bij gebruik hiervan sterk opwelt, tenzij
men vorengenoemden voorzorgsmaatregel
neemt. Voor het afgeven doet men er wel
wat arabische gom in, hoewel men hiermede op moet passen en niet te veel toevoegt, daar de beits dan te veel boven op
het hout blijft. Cliebeits is niet zeer geschikt voor eikenhout, daar het een eenigzins dekkend vermogen heeft en met
waterbeits bij uitstek geschikt is voor
vurenhout, ofwel voor alle aan looistof
arme houtsoorten, waaronder dos alle
naaldhoutsoorten te rangschikken zijn,
welke houtsoorten op hun beurt weer niet
afdoende met chemicalien gebeitst kunnen
worden; alcoholbeits, waardoor men in
staat is een groot aantal tinten te verkrijgen, is heel goed voor kleine oppervlakken, doch men moet reeds eenige
ervaring bezitten als men haar op groote
oppervlakken wil toepassen; zij droogt n.l.
snel en wordt gemakkelijk weggeveegd;
naphtabeits is zeer dour. Wasbeits wordt
veel toegepast bij meubels, terwijl men
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later door de wrijfwas wel weer wat beits
roert en hiermede de meubels opwrijft,
ammoniakbeits wordt eveneens veel toegepast voor eikenhout.
Al deze beitsen kan men in elke drogistzaak of verfhandel klaargemaakt koopen
in de kleur die men wenscht. Kies een
kleur uit die altijd wat aan den lichten kant
is op het etiketstrookje, daar dezelfde
kleur op een groot vlak meestal te donker,
althans donkerder dan men bedoeld heeft,
wordt. Ook maakt het verschil of het te
beitsen hout licht of donker van kleur is.
Blijft de kleur te licht naar uw zin dan
kan een tweede maal over het eerste heen
gebeitst worden met dezelfde beits, er is
dan minder noodig dan de eerste maal.
Wacht echter ongeveer 12 our na de eerste
behandeling.
Bij harde houtsoorten, zooals eiken,
strijkt men ook eerst met water voor,
waarna men afschuurt om daarna het
geheel goed en gelijkmatig met een loog
of reatief over te strijken. Dit kan niet
met een gewone kwast opgestreken worden
daar het loog zoo sterk werkt dat de haren
hiervan zouden verschroeien. Ook is het
zeer slecht voor de handen en de nagels
worden er geheel bruin van, daarom is het
raadzaam gummihandschoenen te gebruiken. De kwasten voor dit werk
worden vervaardigd van Fiber of Fransch
riet en zijn evenals het loog zelf bij elken
drogist verkrijgbaar. Het logen heeft ten
doel een antieke kleur te krijgen, hetzij bij
de behandeling van reeds geschilderd hout,
hetzij om nieuwe gedeelten dezelfde kleur
te geven. Hoewel de amateur dit minder
zal toepassen willen we toch nog even het
z.gn. berooken noemen, hetwelk geschiedt
door het meubel in een afgesloten ruimte
te plaatsen en hierin een pot met ammoniak te plaatsen, die nu vervliegt en op
het hout inwerkt. Kamers doet men ook
wel zoo door ze goed of te sluiten.
De amateur die op goedkoope wijze zijn
eigen beits wil maken verwijzen we naar
de volgende recepten:

Hoe men beits maakt.
Voor z.gn. „donker eiken" nemen met
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ker in het hout doordringen.
Voor roode beits maakt men
een mengsel van 15o gram
sterke spiritus, 71 gram extract
van aloe, 71-- gram gestampt
drakenbloed en i drachme
gestampt alkanetrood, doe dit
in een flesch, schudt het goed
en laat het wat trekken. Is de
oplossing voldoende doortrok ken dan laat men deze door
een dun stukje katoen, linnen
of speciaal papier loopen.
Fig. 2. Het gladmaken van het houtoppervlak voor het politoeren.
Dit doet men met schuurpapier, dat men om een schuurkurk wikkelt. Voor
Men kan een donkerder kleur
de groote oppervlakken schuurt men in rechte lijnen en in Brie verschillende
krijgen door het hout van
richtingen, zooals op de teekening te zien is, de eerste twee diagonaalsgewijze
op de nerf en de derde langs de nerf om eventueele krassen te verwijderen.
te voren te bevochtigen met
gelijke deelen Brunswijkzwart en terpen- I deel salpeterzuur op zoo deelen water.
tijn, die men goed door elkaar roert, op Voegt men meer spiritus toe dan wordt
het hout gebracht geeft deze beits een de kleur van zelf lichter.
middelmatig donkere tint,
loch men kan deze zoo licht
maken als men wil door meer
terpentijn aan het mengsel
toe te voegen.
De volgende beits, die met
water aangemengd wordt,
wordt zeer veel en zelfs bij
voorkeur gebruikt. Bij --I- II- L.
water voegt men I ons kristallen Van Dijckbruin (let er op
dat het kristallen zijn). Men
kookt het mengsel, terwijl het
nog heet is voegt men een
Fig. 3. Hoe men beitst. Breng de beits slechts van een kant of op.
kluitje soda toe of liever nog:
Bruine beits kan men verkrijgen, door
men laat het afkoelen en giet een lepel ammonia bij de vloeistof. Deze twee stoffen, een liter water vermengd met een half
beide sterke loogzouten, doen de beits ster- ons potasch samen te koken en daarbij
langzaam 1 ons kasselsche aarde
te voegen. Laat het geheel nu
flink doorkoken en filtreer het
door een stuk neteldoek en voeg
nu zooveel kokend water bij tot
het geheel de hoeveelheid van
I liter heeft.
Groene beits ontstaat als men
5o gram azinegroen oplost in i
liter heet water, nu het geheel
filtereeren en door toevoeging
van veel of weinig water licht
Fig. 4. „Eikenhout" effect.
maken of donker houden.
Om dit effect te bereiken schuurt men het gebeitste stuk als de belts
Hoewel velen meenen dat wasvan
de
beits
weg
als
deze
droog
is.
droog is of men veegt een gedeelte
j; I
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beits bestaat uit bijenwas, een kleurstof en men kans dat de kleur vlekkerig wordt
terpentijn, wordt dit alleen maar toegepast als het hout droogt.
voor meubels van mindere kwaliteit. Uitste kend leent zich dit mengsel echter voor het Hoe men „slijteffecten" maakt.
onderhoud, men neemt dan 1 deel fijn geOm een „oud" effect, dat vooral tegen
schaafde of gesneden bijenwas op 2 deelen woordig weer in de mode komt, te verterpentijn welk mengsel men eenige dagen krijgen wrijft men de deelen die lichter
laat staan en van tijd tot tijd dit eens om- moeten worden met schuurpapier of men
roert. Het sneller vermengen door het op veegt de beits weg terwijl deze nog nat is,
het vuur te plaatsen heeft al heel wat ook boent men dit werk wel met een cocosongelukken veroorzaakt, men doe dit dus borstel wanneer de beits half droog is.
liever niet. Wasbeits waarmede de meu- Om natuurgetrouw te zijn dient men er
bels gebeitst worden bestaat uit een meng- aan te denken dat de lichte deelen het
sel van potasch en zeep, aardappelen- gevolg moeten zijn van slijtage, terwijl
meel en salmo
niak. Wasbeits
wordt tegenwoordig veel gebruikt
hoewel men niet
die mooie kleur
krijgt als met
waterbeits of met
verschillende zu
ren. Ook slijt wasbeits sp oedig af
daar zij niet zoo
in het hout dringt .
Voordeel is dat
het een eenvoudige bewerking is
daar men met
een keer beitsen
sours reeds klaar
Fig. 5. Het opbrengen van de belts met de kwast.
Op deze photo ziet men hoe men de kwast moet houden als men de beits opbrengt, zooals in
is. Oliebeits wordt
Fig. 3. Zorg er voor, dat de beits van de kwast af op het hout vloeit.
gemaakt van i
rauwe lijnolie,-,1i- terpentijn, wat siccatief men van de donkere deelen veronderstelt
en een kleurstof. Gebruik hiervoor vooral dat ze ontstaan zun doordat de oorspronBeen gekookte lijnolie, daar deze kleverig kelijke kleur dieper geworden is door
toevoeging van was en stof; men moet
is en niet voor dit doel geschikt.
zich dus goed voorstellen waar dergelijke
Hoe men beitst.
plaatsen ontstaan en men vermijdt al te
Bij het beitsen met waterbeits zorgt men sterke contrasten en scherpe lijnen.
er voor dat het oppervlak, nadat dit goed
schoon geborsteld is, snel met kleurstof be- Speciale behandeling van triplex.
Het gebeurt meermalen dat een eiken
dekt wordt, de overtollige vloeistof wordt
in de richting van de nerf weggeveegd met deur of zijkant van een wand, e.d. paeen stuk katoen of wol. Men brengt de neelen hebben van triplex. In dit geval
beits op het hout op de wijze als in Fig. 3 moet het geheel behandeld worden met
getoond wordt, slechts van een kant, zoo- lichte beits. Als het geheel droog is zal
dat men maar een zijde nat behoeft te men bemerken dat de paneelen van triplex
houden. Indien men dit niet doet heeft donkerder zijn dan het ringwerk, dit moet
Iv — 4
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dat men dus minder kleurstof noodig heeft. Zeer
veel triplexfabrikanten waarschuwen tegen het aan
een zijde behandelen van triplex
daar dit dan ongelijk werkt en zij
er niet meer voor
instaan, men kan
echter volstaan
met de andere zijde dan even vochtig te maken.
Men kan triplexplaten ook
Fig. 6. Nadat men de belts heeft aangebraeht, veegt men het hout met een schoonen doek at
om te vermOden dat de kwast strepen aehterlaat.
z.gn. glaceeren,
hetgeen met oliedus nogmaals gebeitst worden om een beits geschied, men schuurt eerst met olie
gelijkmatige kleur te verkrijgen. Men moet waarin terpentijn en siccatief en wrijft het
nu weliswaar twee maal beitsen doch op oppervlak daarna op met doeken. Daarna
deze wijze krijgt men eerder de gewenschte behandelt men het oppervlak met een
tint dan wanneer men onmiddellijk met mengsel, bestaande uit half rauwe lijnolie,
de juiste kleur begint. Als men naderhand half terpentijn en wat siccatief met kleurtot de conclusie komt dat de paneelen stof vermengd al naar de kleur die men wil
te donker zijn, is het te laat. Veelal laat met gebrande en ongebrande sienna (Itamen joist de kleur der paneelen wat liaansche lak), rijtuigzwart, van Dijck
lichter van tint dan het ringhout. Denk bruin, e.a. Voor het bijvoegen der kleurer aan dat zachte houtsoorten de befits stoffen doet men eerst wel wat krijtwit
gemakkelijker opnemen dan de harde en gewreven met olie en terpentijn bij het
mengsel, sommigen raden dit echter of daar het
ook een vale kleur
geeft. Het geheel
moet men nu
vooral schraal opbrengen en na
goed droog te zijn
kan men dit vernissen met flattingvernis en
daarna dofschuren en aflakken
met copallak of
matlak al naar
gelang men glanzend of matwerk
Fig. 7. Als de belts droog is bestrijkt men ihetihout ookilwel met een ,dune laag gips, zoodat
wenscht.
Het gezie
ook
blz.
221.
toegepast
;
de inert gevuld wordt. In ons land wordt dit echter zelden
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heel komt dus
vrijwel overeen
met het genoemde
oliebeitsen.

Het beitsen van
mahoniehout.
Bij mahoniehout past men
dezelfde methode
toe als bij eikenhout, doch daar
het hout zachter
en zijdeachtiger is
moet men er vooral om denken dat
er bij het schuren
met schuurpapier Fig. 8. Ms de gips dan droog is schuurt men het hout zachtjes af. Daarna wrjjft men ,het hout
met lijnolie nit teneinde de overtollige gips to verwijderen.
geen groeven ontstaan.
De beste beits voor mahoniehout is een oppassen dat men bij het drogen het met
oplossing van kaliumbichromaat (1 ons in deze kleurstof behandelde oppervlak niet
kristallen) in 3 liter kokend water. Op de tegen een of ander voorwerp laat leunen.
Indien men het hout nu nogmaals beitst,
meeste soorten hout geeft dit mengsel een
middelmatig donker bruine kleur. Daar verkrijgt men een diepe kastanjebruine
het een chemische beits is moet zij snel kleur als van oud Cubaansch mahonieop het oppervlak gebracht worden en het hout. Is het voorwerp dat men met
hout moet geheel gelijkmatig er mee be- kaliumbichromaat heeft gebeitst goed
dekt worden, wil men geen leelijke vlakken droog, dan schuurt men de nerf die opgezet
krijgen. Bij een stoel, die een groot aantal is met zacht schuurpapier vlak en beitst
kanten en hoeken vertoont is dit wel het geheel nog eens na met dunne zwarte
moeilijk doch het
kan: men neemt den
borstel of het verfkussen flink vochtig, maar niet zoo
nat dat men de verbindingen beschadigt, en veegt het
voorwerp daarna
droog met een zachten doek na en wel
in de richting van
de nerf. De kleur
van het werk dat
men met deze beits
behandelt hangt, als
het klaar is, af van
het licht dat er op
valt en men moet
Fig. 9. Drenkt een stuk katoen in het politoer en vouw er een linnen lap omheen. Breng
er dus goed voor
de politoer aan met dezen „politoerbal".
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beits (I deel beits op 3 deelen water). Op
dezelfde wijze kan vurenhout gebeitst
worden, alleen rekene men er op dat bij
deze houtsoort de nerf tamelijk sterk opwerkt en dat men, als eerder gezegd, alleen
de warren en kopskanten van te voren
bevochtigt. Het kan zijn dat men nog
enkele fouten moet herstellen.
Als de beits droog is bemerkt men sours
dat enkele deelen lichter zijn dan andere

•

Fig. 10. Het gebruik van den „politoerbal".
Men kneedt de bal in dezen vorm van een voet, zoodat zij
alle hoeken kan bereiken en gemakkelijk vast te houden is.

of dat van een deur bijv. zoodra deze op
haar plaats is gezet, de stijlen enkele
Braden lichter lijken. Deze onregelmatigheden moeten hersteld worden door het
werk bij te beitsen totdat alles een gelijke
tint vertoont. Hierdoor wordt de arbeid
wel eenigszins vertraagd, doch gewoonlijk
is het beter aan het beitsen voldoende tijd
te besteden; doet men dit niet dan is het
later des te moeilijker de kleur te corrigeeren.

Laat het hout goed drogen.
Na het beitsen moet men het hout
minstens twaalf uur laten drogen als men
waterbeits gebruikt. Het is van groot
belang dat men zoo Lang wacht vOOr men
het werk voortzet, want hoewel het oppervlak op het gevoel al gauw droog is blijft
in de nerven langen tijd een zekere hoeveelheid vocht achter. Bij eventueel poli-

toeren zou dit vocht heel wat last veroorzaken. Bovendien hebben sommige kleuren
een zekeren tijd noodig our volledig in te
werken. Men tracht zoo nu en dan de
beits sneller te drogen door het werkstuk
bij een verwarmingsapparaat ce plaatsen,
doch behalve dat hierdoor sommige houtsoorten krimpen en het fineer menigmaal
barst, dringt door deze behandeling het
vocht vaak dieper in het hout en wordt
het dus niet sneller droog.
Als het gebeitste oppervlak geheel
droog is schuurt men het vlak met een
stuk schuurpapier, daar de nerf opgezet
is; men beweegt het papier steeds in de
richting van de nerf en verwijdert de afgeschuurde houtdeeltj es met een borstel.
Na deze eerste behandeling met waterbeits schuurt men het geheel ook flink
op en kan men dus de tweede maal beits
opbrengen, waardoor men een meer dekkend oppervlak kr ijgt ; hierna kan men even
naschuren (afhaaien noemt men dit) met
fijn schuurpapier, waarna het geheel gelakt kan worden. Dit gebeurt voor goedkoop werk wel met spiritusvernis, waarbij
men er voor moet zorgen dat de kwast dan
nimmer in aanraking komt met water.
Gebeurt dit wel dan krijgt men een soort
schuim hetwelk Witte strepen veroorzaakt,
die niet zonder meer weg te krijgen zijn
en meestal is het gevolg dat men na droging het geheel op moet schuren, sours
ook nog weer eens moet beitsen, en opnieuw met spiritusvernis behandelen. Beter
is daarom het geheel te lakken met een
goede soort lak die in verschillende prijzen
verkrijgbaar is. Heel goed is het b.v. eerst
voor te lakken met flattingvernis en daarna
met Copallak over te lakken. Het geheel
kan men in den onderhoud met wat lichte
was mooi glanzend houden. Op dezelfde
wijze wordt gehandeld indien men ammoniakbeits toepast. Bij het gebruik van
wasbeits doet men goed ook eerst met
waterbeits voor te werken, of te schuren en
daarna met de wasbeits het geheel gelijkmatig in te wrijven en direct daarop gelijk
uit te strijken met droge doeken. Veelal
wordt wasbeits echter op dezelfde manier
direct op het hout gebracht en blijft dan
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12 uur drogen, waarna het met een harden
schuier licht uitgeschuierd wordt voor
eikenhout; voor mahoniehout neemt men
zachte schuiers. Men dient er goed op te
letten of de porien goed gevuld zijn en
verder dat de overtollige was met een mes
of houten spaan weggehaald wordt. Is
alles goed verzorgd, dan schuiert men het
geheel flink uit. Men noemt de eerste bewerking „in de was zetten", de tweede
„in de was boenen". Wasbeits is wel mooi
doch geeft zeer veel onderhoud, daar elke
winger- of handgreep er al heel gauw zichtbaar op is, bovendien krijgt men ook gauw
kale plekken. Oliebeits lakt men bij voorkeur 2 maal over als bij waterbeits beschreven.

Het politoeren.
Het politoeren bestaat in het aanbrengen van talrijke dunne schellaklaagjes,
die te zamen het hout geheel effen en
spiegelglad maken, de porien van het hout
aan de oppervlakte sluiten, de kleur van
het hout brillanter maken, en
het hout beschermen. Een gepolitoerd meubel kan men geheel
schoonmaken, daar het water het
politoer niet aantast.
Enkele houtsoorten zijn beter
voor politoeren geschikt dan andere, hetgeen van hun structuur
afhankelijk is. Zoo laten zich zeer
goed politoeren : noteboomen-,
mahonie- en palissanderhout.
Afgezien van hun structuur enz.
eigenen zich de donkere houtsoorten hiervoor doorgaans beter dan
de lichtgekleurde, terwijl de harde
houtsoorten zich hiervoor ook weer
beter leenen dan de zachtere.
Het reeds droog geschuurde hout moet,
voor men tot het politoeren overgaat eerst
aan een vochtige schuring worden onderworpen. Dit dient in hoofdzaak ter verwijdering van bij het droogschuren achtergebleven houtvezels. Een gelijktijdige
vulling der nerven verdient Been aanbeveling, daar het gevormde schuursel
minder transparant is dan de politoer.
Men mag dus een te lichte houtsoort voor
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het politoeren gerust donkerder maken
met waterbeits, doch nimmer mag deze
befits als vulling der porien dienen, wel
als kleurstof. De vlakken worden geslepen
met een stuk puimsteen, bevochtigd met
een mengsel van 2 deelen rauwe lijnolie,
I deel terpentijnolie en een weinig mangaansiccatief. Voor lichtkleurige houtsoorten neemt men gebleekte lijnolie en
in terpentijnolie gewreven boorzuurmangaanoxydule. Eerst slijpt men dwars over
den draad en daarna nog eens met de
vezels mee, waardoor de kleine krassen
van de puimsteen verdwijnen. De achtergebleven olie wordt na het schuren met
in spiritus gedrenkte lappen verwijderd.
Sommigen nemen de olie op door het
hout herhaaldelijk met fijn puimsteen
te bestrooien en dit dan telkens met
een lap weer of te wrijven. Dit wordt
door andere vaklieden echter ten sterkste
afgeraden, daar het puimsteenpoeder dan
als vulmiddel dienst gaat doen. En
vulmiddelen voor de porien, zooals het

Fig. 11. Men politoert met een draniende beweging.

reeds genoemde puimsteenpoeder of ook
stijfselmeel worden in ons land meestal
niet gebruikt.
Na dit slijpen kan men ongeveer 24
uur daarna met het politoeren begin.nen. Dit geschiedt in een goed geventileerd en matig warm vertrek. Voor
men met het werk aanvangt moet men
het hout goed afstoffen met een zachten lap of kwast.
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Grondpolitoeren.
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laag mag echter niet te dik worden, vanHet grondpolitoeren heeft tot doel de daar dat men voor het grondpolitoeren
nerven en porien van het hout te vullen. verdunde politoer gebruikt en sterker
Hiervoor gebruikt men een oplossing van drukt dan gewoonlijk, zoodat er slechts
schellak in Spiritus. De schellak wordt met een dun politoerlaagje kan ontstaan. Het
een politoerbal op het hout gebracht. Deze politoer dat reeds in de nerven gewreven
bal wordt vervaardigd van Hanel of wol. wordt mag niet weer verwijderd worden,
Zij dient eigenlijk als reservoir voor de men moet het tijd laten om hard te worden
politoer. Nadat men de politoer
op den bal gegoten heeft, wikkelt men hem in een zacht linnen
lapje. De uit de kern vloeiende
politoer filtreert nu langzaam
en gelijkmatig door den linnen
omslag, zoodat men het hout
i '&147/
i
steeds met slechts geringe hoeveelheden politoer bevochtigt. Fig. 12. Kameelbaren kwast voor het
Fig. 13. Een viltrol.
bllkleuren.
Om klein onregelmatigheden
Voor het linnen gebruikt men
te verwijderen voor men gaat
een oud afgedragen en gewasschen stukje. en behandelt dus
dekken.
Nu brengt men met den politoerdot, steeds een ander gedoor dezen een weinig te drukken en steeds deelte van het oppervlak. Is het betreffend
in rondgaande beweging met de hand te vlak te klein dan neemt men er meerdere
draaien, het politoer gelijkmatig over het tegelijk onder handen. De politoerbal
vlak aan. Aan de kanten der nerven zal moet gedurende het politoeren steeds in
zich nu telkens een weinig politoer afzetten beweging gehouden worden. Om te groote
totdat deze ten slotte geheel daarmee wrijving op te heffen druppelt men een
gevuld zijn. Bovendien blijft nog een weinig olie op den onderkant van den bal.
laagje politoer op het hout achter. Deze Een geoefend werkman ziet aan de wolkachtige vlammen
die er bij het
ronddraaien in
het politoer ontstaan of er te veel
of te weinig olie
aanwezig is. In
het eerste geval
veranderen de
wolken in vette
strepen en in het
andere geval verdwijnen de wolken, of z.g. slagen, geheel en
kleeft de politoerbal vast. Als
de verhouding
tusschen de hoeveelheid olie en
politoer joist is
dan bezitten de
Fig. 14. Een panel.
wolken
een saIn den2tekst wordt uitgelegd hoe men dit effect kan bereiken.
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tijnachtigen glans en1 sluiten zich direct
achter den bal. Men kan ook zoo nu en dan
den onderkant van den bal controleeren.
Hierop mag zich geen aanzetsel bevinden;
is dit wel het geval dan moet men minder
olie of slapper politoer gebruiken. Bij den
aanvang drukt men niet al te sterk doch
men verhoogt den druk voortdurend. Het
is raadzaam voldoende aandacht aan de
kanten te besteden, het midden wordt
meestal vanzelf wel in voldoende mate
behandeld. Ten einde het werk te bespoedigen maakt men wel eens gebruik
van puimsteenpoeder of stijfselmeel, sommige vaklieden maken zelfs alleen gebruik
van spiritus en puimsteen, waarbij geen
olie aangewend mag worden, omdat dit
de gelijkmatige verdeeling van den puimsteen tegenwerkt. Hierbij wordt het puimsteenpoeder op het te politoeren vlak gestrooid en telkens wat spiritus op den dot
gedaan. De nerven worden echter bij het
aanwenden van vulmiddelen gevuld met
een minder transparante massa.
Een methode, die sneller is dan de
gewone en waaraan minder bezwaren
verbonden zijn dan de zooeven beschreven
werkwijzen, is de volgende: men strooit
onder het politoeren wat fijngestampte
schellak op het houtoppervlak. De bal
wordt dan niet met politoer doch met een
slappe oplossing van celluloide gevuld.
Het schellakpoeder moet door fijn neteldoek en in kleine hoeveelheden worden
opgestoven. De meeste vaklieden geven
echter aan een zuivere politoervulling de
voorkeur.
Het bereiden van het politoer.
Maakt men het politoer zelf, dan stampt
men eerst de schellak in een porseleinen
pot of vaas (vijzel) fijn, doet dit poeder
vervolgens in een flesch en voegt hieraan
een ongeveer vijfvoudige hoeveelheid
sterke spiritus toe. Men moet van tijd tot
tijd schudden totdat alle schellak opgelost is. Men denke er vooral om deze
vloeistof afgesloten te houden met het oog
op het vervliegen of verdampen der
spiritus. Men laat de vloeistof bezinken
en schenkt deze daarna af. Voor het
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gebruik moet het politoer Oink geroerd
of geschud worden.
Voor donkerkleurig werk neemt men
oranje-schellak, voor lichter werk lemonschellak of blonde schellak en voor zeer
Licht werk gebleekte schellak. Hiermede
zal de drogist u wel assisteeren.
Het dekken.
Nadat de grondlaag hard geworden is
schuurt men deze vlak, hetzij met politoersteen (voor fijner werk met, voor ruw
werk zonder paraffineolie) hetzij met
puimsteenpoeder en een stuk wilt (sours
onder toevoeging van wat olie). Sommige
vaklieden verzetten zich echter tegen het
gebruik van het laatste slijpmiddel, wegens
de aanwezigheid van het puimsteenpoeder.
Het slijpsel wordt afgeveegd met droge
doeken en het hout wordt daarna met
spiritus afgewreven. Is de schuurolie dan
nog niet verdwenen dan herhaalt men de
afwrijving met terpentijnolie.
Het dekken bestaat in het aanbrengen
van enkele laagjes politoer over de grondlaag. Het vindt eveneens met dunne
politoer en een weinig olie plaats. De bal
mag niet te nat zijn. Heeft men een diepen
glans bereikt dan houdt men op met
dekken. Het hout wordt nu weer met
droge doeken zoolang gewreven tot alle
wolken verdwenen zijn.
Het afpolitoeren.
Hoewel goed gedekt politoerwerk een
vollen glans vertoont, is het toch noodzakelijk het werk daarna nog af te politoeren ten einde een hoogeren glans te
verkrijgen. Men omwikkelt den politoerbal met een schoon stukje linnen en begint weer te politoeren, doch langzamerhand vermindert men de hoeveelheid
politoer en neemt steeds meer spiritus.
Ten slotte wrijft men alleen nog . met
zuivere spiritus. Sours gebruikt men nog
een middelmatig sterke benzoe-oplossing,
daar deze een zeer sterke afdekking vormt
over de onderliggende politoerlagen, hetwelk echter zeer vlug moet geschieden.
Om het politoeren te bespoedigen kan
men gebruik maken van eenige droppels
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naam intarsia. In Japan en ook in onze
Oost wordt deze kunst veel toegepast en
staat op een zeer hoog peil; wie wel
eens aldus bewerkte geweerkolven, e.d.
gezien heeft, zal zich met bewondering
afvragen hoe het mogelijk is dat dergelijk
fijn verdeeld werk gemaakt kan worden,
terwijl dit werk dan bijna altijd ook nog
geheel nit de hand vervaardigd is.
Heel veel wordt er tegenwoordig geklaagd over het wit uitslaan van politoerwerk. We zullen er hier niet ver op ingaan,
Eenige opmerkingen.
dock als oorzaak noemen: le in vochtige
Daar insnijdingen lastig te politoeren omgeving gepolitoerd werk; 2e dat het
zijn is het raadzaam deze zeer weinig of hout niet in en in droog was; 3e in een der
in het geheel niet toe te passen voor werk samenstellende deelen zich stoffen bewat men wil politoeren; men vermijde deze vonden die den uitslag bewerkten; 4e in
de lijm die zich onder fineerwerk bevindt
dus alsmede alle snij- of beeldhouwwerk.
daar dit toch niet tot zijn recht zou komen eveneens dergelijke stoffen aanwezig zijn
(b.v. in de lijm doorgeroerde schimmel);
en het geheel zeker niet zou verfraaien, hoe
mooi misschien op zichzelf ook. Inlegwerk 5e jong hout, hetwelk dus even min droog
daarentegen kan heel goed toegepast wor- is, is gebruikt.
Zoo zien we dus dat uitslag bij Been
den, hetzij van verschillende houtsoorten,
zooals b.v. ebbenhout en Coromandel als- absoluut goede behandeling, zoowel van
mede van ivoor, celluloid, koper of andere elk onderdeel als van het geheel, spoedig
metalen. Vooral heel aardig is het ook te wachten is en men dient dus zeer
verschillende stukjes hout in een bepaald accuraat en met zeer veel zorg te werk
patroon met de richting van den draad te gaan bij het politoeren. Hieruit volgt
in diverse richtingen te leggen, waardoor dan ook wel dat, toen vroeger goed gemen, door onderscheidene kleuren of waterd en belegen hout werd gebruikt, aan
schakeeringen der houtdraden, sours een de bewerking en afwerking hooge eischen
aardig effect bereikt. Men denke b.v.
werden gesteld en de behandeling bij de
slechts aan speel- en bijzettafeltj es, als- opvolgende bewerkingen van het polimede aan dam- en schaakborden. Het is toeren feitelijk nooit te goed kon zijn en
niet altijd noodig rechte patronen te inderdaad prima werk gemaakt werd. Het
maken, even goed kunnen gebogen vor- verschil met heden ten dage is dan ook
men worden toegepast. Deze stukjes zeer groot, waar alles meer en meer geworden dan eerst klaar gemaakt, meestal baseerd wordt op zoo weinig mogelijk
ter dikte van 1 tot 2 m.M., en op de aan renteverlies en productiekosten. Onnoodig
te brengen plaats afgeschreven, waarna te zeggen dat dit systeem zich op het
deze plaats met een fijn beiteltje en ander politoerwerk wreekt, daar dit zich hiervoor
benoodigd gereedschap zooals guts, grond- niet kan leenen. De meeste menschen
of inlegschaaf, enz. wordt uitgediept. echter letten meer op prijs dan op kwaliMet warme lijm worden de stukjes nu teit, terwijl velen het prettiger vinden na
aangebracht en nadat deze voldoende ver- eenige jaren weer eens wat nieuws te
hard is, wordt het oppervlak afgewerkt hebben in hun kamers, in tegenstelling met
als in het begin van dit artikel beschreven. vroeger, toen enkele generaties met dezelfde
Vooral in de Renaissance werd hiervan veel meubels deden. Al deze dingen werken het
gebruik gemaakt bij betimmeringen en dus maar al te zeer in de hand dat het vak
meubels; men duidt het wel aan met den zelve er niet op vooruitgaat.
zwavelzuur en water (in verhouding van
3 deelen zwavelzuur op 17 deelen water)
of een ander vet-oplossend middel. Bij het
afpolitoeren mag men maar weinig olie
gebruiken. Men verwijdert de olie met
droge doeken, wrijft het hout daarna of
met wat verdund zwavelzuur (weer 3 op
17) en stuift ten slotte door fijn neteldoek
nog wat Weenerkalk op, die met droge
doeken over het oppervlak gewi even wordt.

Het knoopen van vloerkleeden

Fig. 1. Fen geknoopt kleed.
Door de aanwijzingen op te volgen, die in dit artikel zijn gegeven en door het ontwerp van Fig. 10 over te nemen kan
men het hier afgebeelde kleed met weinig kosten zelf maken. Men kan zelf de kleuren uitkiezen, die met de bekleeding
van de meubelen en het behang moeten harmonieeren. Wij geven 4 verschillende combinaties, waaruit men kan kiezen.

Hoe men geschikte patronen krijgt.

Het knoopen van vloerkleeden is niet
alleen een aangename doch tevens een
buitengewoon nuttige tijdpasseering.
Kleeden van goede kwaliteit zijn in den
handel zeer duur, maar zij kunnen thuis
voor de helft van den prijs vervaardigd
worden. Een uit de hand geweven kleed
is zeer duurzaam en gaat een Leven Lang
mee, vooropgesteld dat men goed materiaal verwerkt.
Hoe vaak komt het niet voor dat men
winkel na winkel moet bezoeken om een
kleed te vinden dat wat patroon en kleur
betreft in een bepaalde kamer past, totdat
men na herhaaldelijk teleurgesteld te zijn
in arren moede een kleed koopt dat maar
gedeeltelijk aan de gestelde voorwaarden
beantwoordt. Tegenwoordig kan men echter zooveel mooie patronen koopen en men
heeft zulk een ruime keuze in gekleurde
wol dat men op elke gewenschte maat zelf
een kleed kan maken dat harmonieert met
den stijl en de kleur van het vertrek waarvoor men het wil gebruiken.

Maakt men voor het eerst een kleed,
dan kan men het best beginnen met een
of twee kleuren. In het laatste geval maakt
men een donkeren rand van ± 15 c.M. en
vult het middenvak op met een lichtere
tint. Eenvoudige patronen kan men zelf
maken doch weldra zal men naar meer
uitgebreide ontwerpen verlangen. In iederen handwerkwinkel zijn gekleurde teekeningen te koop waarop is aangegeven
hoeveel stof men noodig heeft en tevens
alle noodige inlichtingen verstrekt worden,
zoodat men Been fouten kan maken als
men de aanwijzingen nauwkeurig opvolgt.
Wil men zelf een patroon maken, dan
teekent men dit op hokj es papier waarvan
ieder hokje een steek voorstelt. Gebruik
gekleurd potlood om de kleuren aan te
geven.
Men kan ook het canvas of onderdoek
koopen, waar het patroon reeds op gestencild is in de juiste kleur zoodat men
de pluizen niet behoeft uit te tellen.
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Sommige menschen geven er de voorkeur aan de eerste methode te volgen,
anderen doen het liever op de tweede
manier. Het gebeurt wel eens dat men bij
het knoopen op gestencild canvas twijfelt
welke kleur men voor een bepaalden steek
moet nemen. Men behoeft echter niet
Lang te aarzelen en kan rustig de kleur
nemen die het best schijnt; als het kleed
af is vervaagt het patroon toch min of
meer doordat het oppervlak ruig is.

Stramien of onderdoek.
Gewoonlijk gebruikt men Witte stramien
dat door een gekleurden draad in vierkanten van acht maal acht hokj es ver-

De wol.
Er zijn heel wat goede wolsoorten verkrijgbaar. De meest gebruikelijke is een
zesdraadsgaren dat in groote verscheidenheid van kleuren aangeboden wordt. Het
wordt in elk gat van het stramien geknoopt. Er bestaat nog een dikkere gevlochten wolsoort, die men om het andere
gat knoopt. Niettegenstaande dat heeft
men voor een kleed dat van deze dikke
wol gemaakt is meer grondstof noodig dan
voor een kleed van dunne wol en het
resultaat is ook minder fraai. De in dit
artikel aangegeven methode wordt toegepast met de eerstgenoemde wolsoort
en het afgebeelde kleed werd volgens

14100011ti
010-1111014111
141100101-111
Fig. 2. Knoopnaald,
Let op het pennetje dat de haak sluit als
men deze doorhaalt.

Fig. 3. Knipplankje.
Men gebruikt dit plankje om de woldraden in gelijke lengten te knippen,
Het plankje is in twee maten verkrijgbaar, breed en smal. Het breede plankje
is voor een langharig zacht kleed, het
smalle voor een kortharig kleed, dat
een ingewikkeld patroon heeft.

deeld is; deze vierkanten staan ook op de
gekochte patronen. Door zulk een overzichtelijke verdeeling is het niet moeilijk
de pluizen uit te tellen.
Stramien wordt in verschillende breedtes
verkocht (30, 45, 671, go, Ioo en II21c.M.); de prijs is / 1,— tot / 2,— per meter
al naar de breedte. Zorg er voor dat gij de
juiste breedte koopt zoodat de zelfkant
als rand van het kleedje kan dienen zonder
dat men het stramien behoeft te zoomen.
Het verdient aanbeveling + io c.M. meer
te koopen dan de lengte van het kleed
bedraagt. Zorg eerst een patroon (op het
stramien gedrukt of los) te hebben en
koop daarna pas de wol en het stramien
daar men aan de hand van het patroon
precies kan berekenen hoeveel men noodig heeft.

Fig. 4. Het stramien of onderdoek.
Dit bestaat uit dubbele mazen en is 30
tot 120 c M. breed. Het wordt met gekleurde draden in vakken van 8 bij 8
gaatjes verdeeld waardoor men gemakkelijker het patroon kan volgen.

de hier verstrekte aanwijzingen gemaakt.
Men dient er voor te zorgen dat men
voldoende wol koopt: mocht het later
blijken dat men niet genoeg heeft dan
loopt men kans niet meer precies dezelfde
tint te kunnen krijgen.
Als men het kleed half af heeft kan men
zien of de rest voor de andere helft toereikend is. Heeft men van een kleur te
weinig en van een andere te veel dan kan
men sours in de weinig opvallende deelen
van het patroon de eene kleur door de
andere vervangen. Mocht dit niet mogelijk
zijn en is men genoodzaakt wol bij te
koopen, die niet volkomen gelijk is aan
die welke men gebruikt heeft, dan verwerkt men beide soorten door elkaar, het
verschil zal dan niet zoo gemakkelijk te
te zien zijn.

HET KNOOPEN VAN VLOERKLEEDEN

Het knippen van de pluizen.
Het is van groot belang dat alle pluizen
even lang zijn. Ten einde hiervan zeker to
zijn wind men de wol om een plankje,
dat 20 c.M. lang en 21 c.M. breed is en
dat aan een kant een tamelijk diepe insnijding vertoont. Wind de draden zó(5,
dat ze precies naast elkaar liggen (ze
mogen elkaar in geen geval kruisen);
indien men met een schaar (die scherpe
punten moet hebben) langs de insnijding
de draden doorknipt, zijn de stukken voor
de pluizen alle van dezelfde lengte.
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leg hem over den haak (Fig. 7). Trek den
haak uit het stramien en houd de beide
einden van de pluis met de linkerhand
vast (Fig. 8). Duw den haak uit de lus
over den draad van het stramien en laat

De haak.
Vroeger gebruikte men een grove stalen
haakpen bij het knoopen en deze wordt ook
nu nog wel gebruikt. Er zijn echter speciale
haken in den handel, waarmee men, indien
men er eenmaal aan gewend is, twee maal
zoo snel knoopt. Zij zijn niet duur: 40
cent. Zulke haken hebben een extra beweegbaar pennetje dat den haak sluit als
men den draad doorhaalt, zoodat de haak
niet in het stramien kan blijven steken bij
het maken van de lus.

Fig. 5. Men Windt de wol om het knipplankje.

hem pakken om de twee einden der woldraad die door de linkerhand vastgehouden
worden (Fig. 9).
Terwijl men de lus met de wingers
van de linkerhand grijpt trekt men
den haak met de twee einden er
door heen, aldus een knoop leggend
(Fig. II). Haal den haak weg en
trek de knoop flink aan (Fig. 12).
Men knoopt de rijen gewoonlijk
van links naar rechts. Heeft men
een rij klaar, dan begint men bij de
volgende, doch steekt den haak in
het laatste gat van de eerste rij. Op
deze wijze gebruikt men alle gaten
en komen de knoopen op de horizontale draden van het stramien.
Aileen de lengtedraden van het
stramien blijven Bus aan den achterkant zichtbaar als het kleed of is.

ialoggito
Fig. 6. Men knipt de wol die om het knipplankje gewonden

is op de vereisehte lengte.

Hoe men den haak gebruikt.
Steek den haak door een gat in het
stramien en druk hem door het volgende
gat weer naar boven. Neem een draad wol
in de linkerhand, vouw Bien dubbel en

Werkwijze.
Heeft men het patroon, het stramien, de wol, het knipplankje, den haak
en de schaar bij elkaar, dan kan men aan
het werk gaan. Men zal bemerken dat men
het best aan een tafel kan zitten; het
stramien wordt dan op de tafel gelegd met
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Fig. 7. Hoe men de haak gebruikt.
Steek de haak in het stramien, zooals de teekening laat
zien, en leg de lus van een dubbel gevouwen woldraad er in.

een afgesneden kant gekeerd naar degene
die knoopt.
c.M. van het
Sla eerst ongeveer 2 -1
.
stramien naar buiten toe om en knoop
twee rijen van den rand op het dubbelgeslagen stramien, op deze wijze krijgt de
verkeerde kant van het kleed een behoorlijk aanzien. Men begint gewoonlijk aan
een kant van het kleed en knoopt den
rand in horizontale rijen steeds naar boven
werkend. Is de rand of dan knoopt men
ongeveer 5 of io c.M. van den‘ omtrek van
het patroon en volt daarna successievelijk
den achtergrond in. Is men dicht bij het
einde gekomen dan slaat men het stramien
weer om en knoopt de laatste rij, eerst
daarna gaat men met het werk voort.
Evenals in het begin knoopt men de laatste
en voorlaatste rij op het dubbele stramien.
Men moet steeds in dezelfde richting blijven knoopen, d.w.z. van de eene zijde naar
de andere; doet men dit niet dan ligt het
kleed later ongelijk.

Fig. 9. Het gebruik van de haak — derde handeling.
Duw de haak naar voren door de lus en pak de beide uiteinden er mee vast.

Een andere methode.
Als men nog nooit een kleed geknoopt
heeft is de vorige genoemde methode de
beste, doch geroutineerde vaklieden geven
de voorkeur aan de volgende manier: Zoek
het midden van het patroon op en begin van
daar uit to knoopen. Knoop eerst den
omtrek van het patroon, een steek breed.
Is de omtrek klaar, vul dan het binnenste
yak op in horizontale rijen, steeds aan
denzelfden kant van het patroon beginnend. Maak nu den omtrek van den rand
(als die er is) en vul de ruimte tusschen de
lijnen op. Knoop ten slotte den achtergrond, zij aan zij en steeds aan denzelfden
kant beginnend.
Maakt men een ovaal of rond kleedje,
dan moet men aan alle kanten ongeveer
5 c.M. overlaten; deze rand wordt niet
samen met de buitenrijen vastgeknoopt,
doch later omgeslagen en bedekt met band.

Een nuttige week.
Als de twee uiteinden van iedere pluis

Fig. 8. Het gebruik van de haak — tweede handeling.

Trek de haak naar u toe. Houd de einden van den wol-

Fig. 11. Gebruik van de haak — vierde handeling.

draad vast.

Trek de twee uiteinden door de lus.
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Fig. 10. Ontwerp voor een
kleed.
Deze teekening is het ontwerp voor het kleed van Fig. 1
leder vierkantje is een knoop.

Kleurencombinaties.
(1) ■ Donkerblauw.
❑ Blauw.
x Geel.
achtergrond
Grijs.
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(4) ■ Donker vieux rose.
❑ Vieux rose.
x Groen.
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Grijs.
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Stramien.
Een stuk stramien van
1.93 x 0,915 M.
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■ 1f lbs.
0 3} lbs.
x f lbs.
achtergrond
lbs.

De maters zijn bij het afgemaakte kleed 1.83 x 0.915 M..
lbs = libres of Pounds is dus
het benoodigde gewicht.
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Fig. 12. Laatste handeling.
Fig. 13. Het bijknippen van het kleed.
Haal de haak weg en trek de einden flink aan om een Bij het afwerken moeten alle draden die te lang zijn en dus
stevige knoop te maken.
uitsteken weggeknipt worden.

even lang zijn, behoeft men het kleed
later slechts weinig bij te knippen, doch
om teleurstellingen te vermijden moet men
op een ding letten: tijdens het knoopen
zal men bemerken dat voortdurend losse
draden naar boven komen, dit is niet te
vermijden daar de uiteinden van enkele
afgeknipte draden losraken. Men behoeft
zich hierover echter niet bezorgd te maken;
onder het werk strijkt men de losse Karen
met de hand zorgvuldig weg en als men
het afgemaakte kleed goed uitborstelt, dan
zal men geen last meer van deze draden
hebben.

Het afwerken van het kleed.
Sommige menschen werken hun kleeden
of met gelakte banden aan den onderkant
in de overtuiging dat het kleed hiervan
sterker en duurzamer wordt. Anderen zijn
daarentegen van meening dat het niet
goed is een kleed te voeren, daar het stof
zich steeds tusschen het kleed en de
voering ophoopt. Voert men het kleed niet
dan moet men aan den onderkant de zij den
met een boordband afzetten. Het verdient
aanbeveling een looden gewichtje onder
elken hoek te naaien. Wij zullen op het
maken van kleeden nogmaals terugkomen.

Het schabloneeren van stollen

Fig. 1. Menge stof leent zich voor schabloneeren. Niet alleen katoen en stoffen maar ook zijde en fluweel kunnen op
deze bijzonder aardige en goedkoope wijze verfraaid worden. Stoffen met een ruw en harig oppervlak kunnen echter niet
goed geschabloneerd worden

Schabloneeren is een aardig werkje, dat
men heel goed thuis kan doen, en waarmee
men bovendien bijzonder mooie effecten
kan bereiken. Kussens, gordijnen, tafelloopers en nog een groot aantal andere
artikelen, zoowel groot als klein, die men
dikwijls geborduurd aantreft, kan men
ook door middel van schabloneeren verfraaien. Schabloneeren heeft drie voordeelen: het is n.l. goedkoop, vlug en gemakkelijk. Bovendien is het zeer duurzaam als men de goede verven gebruikt
en men bij het wasschen de noodige voorzichtigheid betracht.
De meest geschikte stoffen voor het
schabloneeren zijn zijde, linnen, voile en
ongebleekt katoen. Ruwe stoffen zooals
serge, tapijtstoffen e. d. kunnen niet zoo
goed geschabloneerd worden, hoewel men
dit tegenwoordig toch wel ziet toegepast op
overgordijnen. Velours chiffon en crêpe
georgette kan men gebruiken voor avondjaponnen en sjaals. De stof waarop men
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schabloneert moet in het algemeen vrij
Licht zijn, wil men een bevredigend resultaat bereiken, hoewel men zwarte zijde
ook heel goed kan schabloneeren. Dit
wordt dan echter speciaal met de in den
handel zijnde brocaatverf behandeld.
Het patroon wordt op de stof overgebracht door middel van een schabloon.
Dit is een stuk papier waarin het patroon
is uitgesneden en dat dus grootendeels
uit gaten bestaat die door z.gn. „houdertj es" bij elkaar gehouden worden. Meestal
moet voor elke kleur een afzonderlijk
schabloon gesneden worden, waarbij men
dus zeer correct te werk moet gaan, omdat
dan elk schabloon zuiver met het bijbehoorende moet correspondeeren. Niet
steeds is voor elke kleur een afzonderlijk
schabloon noodzakelijk, namelijk niet,
wanneer twee of meer kleuren in een
schabloon vereenigd kunnen worden, zonder dat men het papier geheel of over te
groote lengte in tweeen scheidt.
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Fig. 2. Hoe men de schablonen snijdt.
Teeken eerst het ontwerp over op doorzichtig papier, plak dit op dun carton of zwaar teekenpapier en laat het drogen.
Leg het carton op een glasplaat en snijdt het langs de lijnen zorgvuldig uit. Neem eerst de kleine stukken onderhanden.
Begin in het midden en werk naar de kanten toe. Voor men begint moet men eerst het ontwerp van Fig. 7 vergelijken
met het schabloon dat er voor gesneden is (Fig. 3, 5 en 8)

Schablonen kunnen klaar gekocht worden in sommige verfwinkels; zij zijn niet
duur en men kan ze steeds opnieuw gebruiken. Menigeen geeft er echter de
voorkeur aan zelf schablonen te maken;
behalve dat men het patroon naar zijn
eigen smaak kan uitkiezen of ontwerpen
heeft men ook meer voldoening van zijn
werk.

Benoodigd materiaal.
Eenige vellen z.gn. schabloonpapier; een
scherp puntig snijmesje, een radeermesje of
snijpennen voor schablonen; enkele tubes
schabloonverf. Desnoods kan men gewone
olieverf nemen, die vermengd wordt met
z.g.n. stencil-medium. Verder nog vijf of
zes schabloneerkwastj es.

Het maken van het patroon.
Wanneer men het patroon uitgekozen

heeft en men wil de origineele teekening
sparen, dan legt men z.gn. transparant
detailpapier of schetspapier over de teekening heen en zet het geheel vast met punaises. Op het doorzichtige papier kan nu
met potlood de teekening worden overgetrokken. Men kan deze nu op het schabloonpapier overbrengen door het laatste
op een teekenbord vast te zetten en het
schetspapier met de rugzijde naar onderen
er op te leggen, door met de rugzijde van
een mesje op de teekening te drukken
wordt deze op het schabloonpapier overgebracht. Men kan echter eveneens het
schetspapier op het schabloonpapier plakken en meteen aan het uitsnijden beginners.
De beschreven methode kan alleen toegepast worden als men met symmetrische
teekeningen te doers heeft, is de teekening
echter asymmetrisch en wil men het
origineel van het afgesneden spiegelbeeld
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Fig. 3. Het aanbrengen van de kleuren.
Bevestig de stof met een paar punaises op een wit houten tafel. Leg het schabloon rechts, zoodat men van rechts naar
links kan werken. Prik ook het schabloon vast met punaises. Doop de kwast in de verf, die men uit de tube op een glasplaat
gedrukt heeft, en veeg haar of op vloeipapier. Begin aan den zijkant van het vlak dat geverfd moet worden en ga naar het
midden. Wrijf met een draaiende beweging van de kwast. Gebruik een stuk papier om de deelen te bedekken, die in de
buurt liggen en die niet geraakt molten worden.

hebben, dan draait men het uitgesneden
schabloon eenvoudig om. Men dient er dan
echter voor te zorgen dat het schabloon
zoo zuiver uitgesneden wordt dat ook de
achterkant gebruikt kan worden. Snijdt
men voor het eerst, dan vertoont de onderkant maar al te dikwijls vezels, zoodat de
keerzijde niet gebruikt kan worden. Men
kan dan echter gemakkelijk het origineel
krijgen door de reeds genoemde teekening
op het transparantpapier aan den achterkant met zacht potlood opnieuw over te
trekken en de ontstane teekening op de
reeds beschreven wijze op het schabloonpapier over te drukken.
Er is nog een andere methode: men
maakt gebruik van carbonpapier en teekent met behulp hiervan het patroon
onmiddellijk op het schabloonpapier. En

ten slotte een derde: daar het schabloonpapier transparant is, kan men er de
teekening doorheen zien en haar met
potlood nateekenen. Zijn de lijnen van het
origineel niet erg duidelijk dan legt men
er een stuk wit papier onder. Men moet
bij het teekenen van een patroon er goed
om denken dat alle deelen met elkaar
verbonden blijven. Fig. II geeft aan hoe
men hier in bepaalde gevallen voor kan
zorgen. Verondersteld dat men de letter
0 wil schabloneeren, dan is het niet voldoende twee cirkels te teekenen en die
uit te snijden, dock als men vier „houdertj es" uitspaart dan blijft het midden
op zijn plaats.

Het uitsnijden van het schabloon.
Heeft men de teekening op een of

234

HET SCHABLONEEREN VAN STOFFEN

Fig. 4. Het schabloneeren van een fijn ontwerp.
Hanteer de kwast zooals op de photo is aangegeven, met op- en neerwaartsche „stampende" beweging.

andere wijze op het schabloonpapier overgebracht, dan legt men dit op een stuk
glas en begint met het uitsnijden.
Houdt het mes vast zooals men een pen
hanteert, dock zorg dat het bijna verticaal
blijft zoodat men alleen met de punt snijdt.
Men moet steeds naar zich toesnijden,
begin met de rechte strepen en ga daarna
pas over tot de gebogen lijnen. Bij het
uitsnijden moet men de wijsvinger van de
linkerhand vlak bij de snijlijn houden, men
vermijdt dan dat op de omliggende houdertjes te veel druk uitgeoefend wordt,
waardoor ze zouden kunnen breken (Fig.
2). Bij het snijden van de gebogen lijnen
moet men van rechts naar links gaan.
Beweegt men het schabloneerpapier met
de linkerhand rond en houdt men het mes
bijna stil dan gaat ook het uitsnijden van
Lange gebogen lijnen vrij gemakkelijk.
Zorg er voor dat het mes steeds goed
scherp blijft.

Het opspannen van de stof en het
verven.
Men brengt altijd voor men de stof
opspant een onderlegvel aan, om het vuil

worden van het bord of de plank waarop
men de stof heeft vastgezet te voorkomen.
Onder donne stoffen legt men vloeipapier,
onder zware schuurlinnen (om het schuiven tegen te gaan). De stoffen moeten
goed strak gespannen zijn, bij sommige
moet men er om denken dat het zuiver op
den draad geschiedt, dos dat de draad
recht loopt (b.v. bij jute, ribstof, enz.). Het
mag verder niet scheef gespannen worden,
daar het dan later vervormde figuren
geeft. Bij fluweel knipt men den zelfkant
in, daar deze niet met de stof meerekt.
Het schabloon wordt stevig op de stof
bevestigd, zoodat geen verschuiving mogelijk is. Wij nemen aan dat het plaatsen
van het schabloon geen bijzondere moeilijkheden zal geven; bij het schabloneeren
van een kussen moet men er voor zorgen
dat het middelpunt van het schabloon
samenvalt met het middelpunt van de
stof, bij het maken van een rand moet men
er op letten steeds even ver van den onderkant van de stof verwijderd te blijven.
Zet het schabloon aan den bovenkant
vast met een paar punaises. Knijp nu een
kleine hoeveelheid verf uit de tube en voeg
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er een weinig
,
stencil medium
—
bij. Vermeng beide goed met
behulp van een
paletmesj e. Is
de verf te dun
zoodat ze
vloeit, hetgeen
eigenlijk alleen
op heel dunne
voorstoffen
komt, dan doet
men wat Silka
Medium bij de
verf.
Men doopt nu
het kwastj e in de
verf en zorgt
Fig. 5. Een aardig ontwerp voor den rand van een gordijn.
er voor dat niet
Zoo noodig kan men dit ontwerp op doorzichtig papier nateekenen van de teekening op de
alleen de ondervolgende bladzijde.
kant verf bevat
maar dat de kwast door en door met poneeren. Bij zware stoffen als fluweel,
kleurstof gevuld is. Hierna zet men het pluche, enz. geeft men het kwastje tevens
kwastje loodrecht op de stof; verft men nog een draaiende beweging. Men schadan wrijft men de kleur tot onder het
schabloon, hetgeen niet de bedoeling is.
Men maakt slechts loodrechte bewegingen,
men stampt als het ware, hetgeen het
beste te vergelijken is met het z.gn. tam'90106,,

Fig. 6. Fen gesehabloneerd kussen.
Men kan bij het maken hiervan verschillende kleurcombinatics toepassen.

bloneert van links naar
rechts en van den rand naar
het midden. Zijn de „houdertj es" smal, dan houdt
men een stuk papier in de
linkerhand om nabijgelegen
vlakken of te dekken als
men met een schabloon
twee of meer kleuren aanwendt. Men kan ook van
te voren afdekpapieren
maken die iets grooter
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Fig. 7. Fen ontwerp.
Het schabloon hiervan ziet men in Fig. 5
afgebceld.

Fig. 8. Gewijzigd ontwerp van Fig. 7 geschikt
om voor schabloneeren tegebrniken.
Zoo teekent men het na op deorzichtig papier.
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Fig. 9. Dit grappige ontwerp is zeer geschikt voor gordOnen in de kinderkamer.

moeten zijn dan de openingen die ze zullen
bedekken. De vormen krijgt men gemakkelijk door van het schabloon de vlakken na
te trekken Tangs de houders en die vlakken
iets grooter uit te knippen. Nadat men alle
kleuren heeft aangebracht licht men het
schabloon op en veegt het zorgvuldig
schoon. Maakt men een rand dan verplaatst men het schabloon evenwijdig met
den onderkant van de stof en laat het
laatst geschilderde motief samenvallen
met het hiermee overeenstemmende motief
op het schabloon ten einde zeker te zijn
van een goede aansluiting. Laat de stof
als men klaar is een of twee uur drogen en
strijk haar dan aan den verkeerden kant
of tusschen twee doeken op. Eerst na een
paar maanden, wanneer de verf door en
door droog is, mag men de stof wasschen
(met houtzeep of zeep voor de fijne wasch).

Wenken.
Hoe fijner de stof is waarop men schabloneert, hoe droger de borstel moet zijn.
Men kan alles bederven door te veel verf
te nemen. Trouwens, onder het schabloneeren kan men gemakkelijk meer dan
eens hetzelfde vak nog eens van verf
voorzien, terwijl men een yak dat te zwaar
gekleurd is, niet op kan lichten. Als men
het schabloon met punaises heeft vast-

gezet, kan men het zoo nu en dan aan een
hoek voorzichtig oplichten om te kijken
welk effect men bereikt. Maak voldoende
verf aan voor het geheele patroon, vooral
als men de kleuren mengt. Men krijgt niet
gemakkelijk dezelfde tint terug als men
later bij moet maken. Komt een of andere
kleur in het begin niet goed uit, dan voegt
men wat zinkwit toe, doch de kleur mag
niet te sterk veranderen. Blijkt later dat
de kleur te licht is dan maakt men het werk
of en schabloneert, nadat de verf gedroogd
is, nogeens. Verdun de verven nooit met
terpentijn, worden ze droog dan voegt
men wat stencilmedium bij.

Dingen die men moet vermijden.
Te veel verf op de kwast.
Het verschuiven van het schabloon.
„Verven" (dus alleen stampen, desnoods
met een draaiende beweging van den
kwast).
Scheef opspannen.

Het schabloneeren

Op donkere

stoffen

Bij het bewerken van donkere stoffen
schabloneert men eerst een ondergrond
van wit. Men laat de verf drogen en brengt
dan de gewenschte kleuren aan. Het verdient aanbeveling eerst op een lapje het
effect te bestudeeren.
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Schaduwen.
Men kan schaduw-effecten bereiken door de kleur op een plaats
zwaarder aan te brengen dan op
een andere. Hiertoe is echter
eenige routine noodig. Wil men
in twee kleuren schaduwen, dan
brengt men eerst de hoofdkleur
aan en later de schaduw.

Het schoonmaken van de
kwast j es.
De kwastj es worden schoongemaakt met groene zeep, benzine
of terpentijn of met het in den
handel zijnde Silka reinigingsmiddel. Zet ze nooit veil weg.
Gebruik voor iedere kleur een
ander kwastje. Wil men ze denzelfden dag nog eens gebruiken
dan behoeft men ze niet schoon
te maken; men houdt ze dan
zacht in een potje met water.

Het bewaren van schablonen.
Men bewaart deze in een portefeuille tusschen karton en omwikkelt ze met vloeipapier. Men
bestrijkt ze ook wel met lijnolie en
vloerlak, ze worden dan steviger.

Het repareeren van schablonen.

Fig. 10. Een aardig ontwerp dat men steeds kan herhalen op een tafellooper.

Als een van de houdertjes breekt, snijdt
men een stuk schabloneerpapier uit en
plakt dit over de breuk.
De ontwerpen, in dit artikel gegeven,
zijn voor sommige lezers wellicht niet voldoende. Wij geven hier dus nog eenige
titels van boeken die hetzelfde onderwerp
behandelen: G. J. van Lerven en C. Bakhuizen van den Brink—Ozinga. Zelf ontwerpen van
vlakke versieH.
ringen.
J. de Groot.
riehoeken
bij het ontwerpen van ornaFig. 11. Deze twee teekeningen demon- ment. — W.
streeren ten duidelijkste wanneer men
bandies in eenschabloonmoet gebrufken. Bogtman. Het

methodisch ontwerpen van ornament.
Ook heeft de firma Talens en Zn. te
Apeldoorn, die bekend is om zijn goede
verven, ook voor het schabloneeren een
boekwerkje uitgegeven wat allicht de
moeite waard is om aan te vragen, het kost
slechts f 0,20. Ook levert genoemde firma
u alle benoodigdheden als penseelen, verf,
schabloonpapier, uitgesneden schablonen,
enz. Ge doet goed hiervan een catalogus
aan te vragen.
Verder kan men bovengenoemde werken
allicht voor eenigen tijd uit een of andere
leeszaal ter inzage krijgen en die tijd benutten om hetzij aardige patronen over te
nemen, hetzij aan de hand van de daarin
voorkomende zelf iets aardigs samen te
te stellen.

Ges(agen koperwerk

Fig. 1. Een koperen aschbak en een bloemensehaal.
Deze twee nuttige en smaakvolle voorwerpen kunnen gemakkelijk door een amateur uit een gewoon stuk koper geslagen
of gedreven worden, als hij de aanwijzingen opvolgt die in dit artikel gegeven worden.

Hoe men zelf een aschbakje en een
bloemenbakje kan maken.

Fig, z afgebeeld). Veel instrumenten heeft
men niet noodig; de meesten zal men zeer
zeker al reeds bezitten (Fig. 2).

Met behulp van het gereedschap dat
men in elke huishouding aantreft kan men
van een koperen plaat buitengewoon
aardige en nuttige dingen maken. Twee
voorbeelden hiervan worden in
dit artikel behandeld — een aschbakje en een bloemenbak. ledereen is in staat deze sierlijke
gebruiksvoorwaarden te vervaardigen als hij de gegeven aanwijzingen opvolgt. De teekeningen
lichten op duidelijke wijze alle
voorkomende moeilijkheden toe.

Het afteekenen. (Fig. 3.)
Neem een plaat koper die groot genoeg

Het aschbakje.
Zelfs als men nog nooit koper
bewerkt heeft, behoeft men aan
het aschbakje slechts enkele uren
to besteden (het aschbakje is in

Fig. 2.

Gereedschappen die voor dit werk noodig an.
A. Drevel, B. houten hamer, C. passer, D. groote bolhamer, E.
metaalschaar,
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F. kleine bolhamer,
hamer,
I. guts,

G. metaaltang,
J. klem.

H. gewone
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12.5

deukje gemaakt
met den
drevel

////////l(l( 1 /111111
"77/7/
'/
Fig. 3. Het afteekenen van den omtrek.

is voor een cirkel met een doorsnede van
I21 c.M. Sla met een drevel een kleine
uitholling in het midden dezer plaat. Zet
een verdeelpasser op 61 c.M. en kras een
cirkel in het koper (Fig. 3). Trek een
tweeden cirkel met een middellijn van

Fig. 6. Hoe men begint te slaan.

een metaalschaar. Blijf zoo dicht mogelijk
bij de aangegeven lijn, dan behoeft men
later niet zooveel bij te vijlen. Men kan het
koper ook met een metaalzaag uitzagen.
In dat geval moeten de scherpe kanten
later bijgevijld worden.

Het maken van een slagblok. (Fig. 5)
Neem een stuk hard hout, minstens
22 c.M. dik en teeken hierop met den verdeelpasser een cirkel van ongeveer 5 c.M.
middellijn. Steek met een vermetguts een
ondiepe uitholling (zie Fig. 5), van ±
I—Ii c.M. diep. Het is niet noodig de uitholling volmaakt glad bij te werken.
Fig. 4. Het nitknippen van den eirkel.

5 c.M. voor den bodem. De gestippelde
lijnen in Fig. 3 worden daarna getrokken,
zij dienen als richtingslijnen bij het slaan.

Het afknippen van het koper. (Fig. 4)
Het koper kan uitgeknipt worden met

Eerste bewerking van het koper. ( F ig. 6)
Leg het koper op het blok en zorg
dat de omtrek van den bodem boven het
midden van de uitholling komt te liggen
(Fig. 6); sla nu met den bolhamer (D)
Tangs de lijn. Draai het koper langzaam
rond zoodat de kromming gelijkmatig
verloopt.

A

i
Fig. 5. Het maken van een slagblok.

1

Fig. 7. De versehillende stadia MI het drilven.
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trek van den bodem en dien van den
bovenrand. Hierdoor krijgt het metaal een
vorm zooals bij C. Klop gelijkmatig rond
en laat den hamer steeds met dezelfde
snelheid of kracht neerkomen. Ga voort
met het werk tot de rand bijna een rechten
hoek met den bodem maakt.

Het afronden van den rand. (Fig. 8).

Fig. 8. Het rondslaan van den rand.

Het uitgloeien van het koper.
Door het uitslaan van het koper wordt
het steeds harder en laat het zich moeilijker buigen. Men maakt het weer zacht
door het te verhitten en weer of te laten
koelen. Wil men het proces verhaasten,
dan doopt men het eenvoudig met de
draadtang (G) in water. Men kan het
koper rood gloeiend maken met een gewone gasvlam waarvan men den luchttoevoer zoo groot mogelijk heeft gemaakt.
Een soldeerlamp of een Bunsensche bran-

Sla den rand rond over een stuk hout
dat een eindvorm heeft als het links op
Fig. 8 afgebeelde paaltje. Zet dit paaltje
in de bankschroef en plaats den rand van
den aschbak over het uiteinde. Klop nu
op den rand, zoodat deze naar binnen

Fig. 10. Het vlak slaan van den aschbak.

ombuigt. Men gebruikt den platten kant
van den bolhamer (zie ook D, Fig. 7). Let
er op dat de uiterste rand niet rimpelt.

Het maken van de groeven (Fig. 9).

Fig. 9. Het drllven der inhammen.

der doen het wat vlugger. Gloei het koper
uit zoodra het niet meer buigt onder de
hamerslagen. Dit is vooral noodig als men
een zijkant of een rand bewerkt daar het
metaal anders wel eens kon inscheuren,
hetgeen het gemakkelijker doet als het
harder wordt.

Verdeel den rand van den aschbak met
den verdeelpasser in vijf deelen. Steek een
stuk hard hout uit in den gewenschten
vorm door middel van een guts (zie
Fig. 9). Klem dit stuk op de werkbank

De verschillende stadia (Fig. 7).
Door het slaan (als bij A, Fig. 7) buigt
het koper om (zooals bij B). Vervolgens
klopt men halverwege tusschen den om-

1'...
...:1_
zilverzand ---,r .. Fig. 11. Hoe het oppervlak gereinigd wordt.
V-2
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richtingslijnen
voor het
rond
hamereu

Fig. 12. De bloemenschaal als z11 afgesehreven is.

vast met de klem J van Fig. 2. Maak de
groeven met den achterkant van een gewonen hamer (H). Hier en daar maakt men
gebruik van den kleinen bolhamer.

Het vlak maken van den aschbak
(Fig. 1o).
Men verwijdert nu de leelijkste deuken.
Geef een stuk hout den worm van A. Fig.
1o, hetwelk iets ronder is dan dat in
Fig. 8; leg den aschbak er over heen en
klop het oppervlak nog eens rond met den
platten kant van den grooten bolhamer.
De bodem wordt op een vlak stuk hout
vlak geslagen.

Fig. 13. Men begint naast het grondvlak.

Oxydatie van het koper.
Voor het oxydeeren of kleuren gebruikt
men zwavellever (kaliumsulphaat). De
sterkte van de oplossing hangt af van de
kleur die men wil bereiken. Als men een
klein klontje oplost in een vierde liter

Het schoonmaken van het metaal
(Fig. II).
Met een fijn metaalvijltje wordt de rand
- van het koper bijgewerkt en daarna met
amarilpapier behandeld. Ten slotte polijst
men den aschbak met fijn zand en water
(Fig. II). Maak een doek nat, doop hem in
het zand en schuur 't voorwerpglad. Wasch
den bak af en droog hem af met flanel.

Fig. 15. Het slaan aan den buitenkant.

A
Fig. 14. Hoe men voortgaat.

water, wordt de bak roodbruin. Wil men
een diep bruine kleur maken, dan neemt
men iets meer van het oxydatiemiddel.
De zwavellever, die men in elke drogisterij
of apotheek kan krijgen, lost in warm water
weldra op. Heeft men het koper met
water en zand schoon geschuurd, dan
droogt men den bak af, terwijl men
er voor zorgt dat er geen vettige vlekken op komen. Hierop doopt men het
bakje in de oplossing, waarna het
onmiddellijk donker gekleurd wordt.
Haal het aschbakje weer uit de oplossing en laat het drogen. Men kan
een antiek effect bereiken door het af
to wrijven met een natten doek waardoor sommige deelen lichter worden.
Desgewenscht doet men nog wat zand
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A/
Fig. 17. De rand wordt rond geslagen.

Fig. 16. De verschillende stadia bij het slaan of drijven.

op den doek. Voor het op kleur houden
gebruikt men bijenwas. Verhit het koper
en wrijf het in met was. Door de warmte
smelt de was die zich dan gelijkmatig
verspreidt. Men wrijft den bak met een
drogen doek na.

De bloemenbak.
De bloemenbak is vrij wat moeilijker dan
het aschbakje. Wij zouden den beginneling
willen aanraden eerst het vorig behandelde
eenvoudige werkstuk te maken, alvorens
aan den bloemenbak te beginners. De ondervinding opgedaan bij het vervaardigen
van het eerste voorwerp zal hem dan goed
te pas komen. In ieder geval verdient het
aanbeveling de beschrijving van de handelingen voor het maken van het aschbakje
noodig, goed na te lezen daar men bij den
bloemenbak op vrijwel dezelfde wijze te
werk gaat. Vaklieden gebruiken meestal
metalen vormen om koper te drijven, doch
met de houten bankaambeeldj es kan men
even goed een behoorlijk resultaat be-

Fig. 18. Hulpmiddel
om het grondvlak den
goeden vorm te geven.

reiken. Zoowel het aschbakje als de
bloemenbak, afgebeeld in Fig. 1, zijn op
houten aambeeldjes geslagen.
Door de mooie kleur van den bak
komen de bloemen er bijzonder goed in
uit. Het is de bedoeling dat men in den
bak een glazers of aardewerk schaal zet,
waarin de bloemen komen te staan. Men
moet niet trachten alle deuken, die het
gevolg zijn van de hamerslagen, te verwijderen daar deze joist het geslagen koperwerk een apart cachet verleenen.

Het afteekenen van den vorm (Fig. 12)
Men handelt evenals bij het maken van
het aschbakje. De uitholling voor het
middelpunt wordt weer gemaakt met den.
drevel (A) en de omtreklijnen en stippellijnen worden ingekrast met den verdeelpasser (C). De stippellijnen stellen den
werkman in staat het metaal regelmatig
in de goede richting rond te hameren.

Fig. 19. Hoe men het grondvlak

behandelt.

Fig. 20. De rand van het grondvlak

wordt geslagen.

244

GESLAGEN KOPERWERK

De bodem (Fig. 13)

Het bankaambeeld voor den bodem

Maak een uitholling in een stuk hard
hout met een middellijn van 72 c.M. (zie
Fig. 5). Leg de koperplaat er op en klop
langs den omtreklijn van den bodem (als
bij A, Fig. 13). Zorg er voor dat de kromming zoo goed mogelijk cirkelvormig verloopt. Gebruik den grooten bolhamer (D).

(Fig. 18).
Dit bestaat uit een stuk -kP duims (2 c.M.)
hard hout dat (liefst in de draaibank) op
maat gevormd is en op een balk gespijkerd
wordt (Fig. 18).

Opmerking.
Vergeet niet het koper van tijd tot tijd
te verhitten en af te koelen tijdens het
werk, vooral wanneer het niet gemakkelijk
meer buigt onder de hamerslagen. De
wijze waarop men het metaal verhit is
beschreven op pag. 241.

Het uitslaan van den bodem. (Fig ig.)
Zet den bak op dit aambeeld en zorg
dat de omtrek van den bodem gelijk komt
te liggen met dien van den vorm die
noodig is en die in Fig. i8 duidelijk te zien
is, de stand wordt nu dus als in Fig. 19.
Sla met den kleinen bolhamer (F) op het

Het volgende stadium.
Sla nu den bak rond op den middellijn
tusschen bodem en bovenkant (Fig. 14).
De stippellijnen zorgen er voor dat men
de goede richting houdt. Men gaat door
met het werk tot de schaal een vorm bereikt heeft als in Fig. 14, A.

Het bewerken van den buitenkant
(Fig. 15).
Rond een paal, van + 6 c.M. doorsnede,
van boven af (zie Fig. i5, links, de paal
zelf is ook rond). Zet hem in de bankschroef
plaats den bak er over heen, maar zOO, dat
de omtreklijn van den bodem op het aldus
gevormde aambeeldje komt te rusten.
Men klopt nu gelijkmatig den onderkant
van den opstaanden rand rond.

De verschillende stadia (Fig. 16).
In Fig. i6 zijn de verschillende stadia
afgebeeld. De hamer moet het metaal ongeveer 21-. c.M. boven de plaats raken waar
het koper door het hout gesteund wordt.
Jen slotte krijgt de bak een vorm als bij D.
Zorg er voor dat het koper niet gevouwen
wordt daar het dan gemakkelijk barst.

Het rondslaan van den opstaanden
kant (Fig. 17).
Voor het rondslaan van den opstaanden
kant gebruikt men den houten hamer (B).
Plaats den bak zoo op het houten aambeeld (de paal in de bankschroef geplaatst
dus) dat de rand even buiten het hout
steekt en sla zacht en gelijkmatig.

Fig. 21. Het verwilderen van de deuken.

koper. Als de bodem zich reeds begint af
te teekenen draai den hamer dan om en sla
met den platten kant den bodem vlak.

Het uitslaan van den bodemrand
(Fig. 20).
De bodemrand wordt met den grooten
bolhamer gevormd en afgewerkt met den
smallen kant van den gewonen hamer (H).

Het vlak slaan van den bloemenbak.
Leg den bak over het schroefaambeeldje
van Fig. 15 en beklop het voorwerp geheel
met den platten kant van den grooten
bolhamer (Fig. 21). Hierdoor worden de al
te groote deuken verwijderd. Schuur de
randen glad en maak het voorwerp schoon
op dezelfde wijze als den aschbak.

Het kleuren.
Men kleurt of oxydeert den bloemenbak
zooals men den aschbak gekleurd heeft.
Men neemt dezelfde voorzichtigheidsmaatregelen in acht bij het uitgloeien van den
bloemenbak als bij het verhitten van den
aschbak en andere koperen voorwerpen.

Rafilawerk voor de tale'
Iiiii

Fig. 1. Hoe men den drevel houdt om gaten in het
bordpapier to slaan.

Fig. 2. Hoe men twee Fig. 3. Men steekt een naald, door het oog
stnkken raffia aan waarvan men een vezel raffia gestoken heeft,
in een gat om het patroon te maken.
elkaar knoopt.

Raffiawerk is niet alleen gemakkelijk
te maken, maar men kan er tevens aardige
kleureffecten mee bereiken. Behalve voor
het vlechten van mandj es, die wij in een
apart hoofdstuk zullen behandelen, wordt
raffia ook voor decoratie-doeleinden gebruikt; een van de gebruikelijkste en
aardigste toepassingen is die voor tafelmatjes, servetringen enz., Welke op tafel
gebruikt worden. Men kan een groot aantal goede kleurencombinaties samenstellen
daar raffia in velerlei kleuren verkrijgbaar is.

van groot nut, hiervan moet de Lange as
dan 15, 20 en 25 c.M. bedragen. Er is geen
enkele reden om geen andere geometrische
vorm, als zes- of achthoeken te gebruiken,
doch dan moet men er voor zorgen dat de
raffia gelijkmatig over het vlak verdeeld
wordt.

Men kan karton als onderlaag gebruiken.
Het beste materiaal waar men raffia
omheen kan vlechten is niet al te zwaar
bordpapier. Een dikte die overeenkomt
met die van een boekomslag is het geschikste, daar het met een schaar in den
goeden vorm geknipt kan worden. De
omvang van de mat kan men naar de
behoefte regelen, drie grootten met een
middellijn van 1o, 15 en 20 c.M. zijn voor
gewoon gebruik meestal voldoende doch
ook ellipsvormige tafelmatjes zijn vaak

Fig. 4. Een tafelmatje van raffia.
Dit bestaat uit bordpapier dat omwonden is met raffia
en dat men verfraaid heeft met een eenvoudig patroontje.
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aan den zijkant geeft de uitgeslagen
cirkeltjes gelegenheid te verdwijnen
en plaats te maken voor de volgende;
men behoeft de kanten van de opening
niet te slijpen, integendeel de snede
mag niet in aanraking gebracht worden met een hard voorwerp. Het
middenstuk van het stuk karton
wordt nu ook uitgesneden (Fig. 6).

Het vlechten van de raffia.
Men vlecht nu de lange, vlakke
raffiastrooken om het bordpapier
zoodat dit geheel bedekt wordt; vaak
doet men dit met grijs raffia, daar
dit een uitstekenden achtergrond
vormt voor meer opvallende kleuren.
Als men een nieuwe strook raffia
noodig heeft bindt men de beide
Fig. 5. Het maken van een tafelmatje van raffia — het bordpapier.
einden aan elkaar zooals in Fig. 2 aanEen stuk bordpapier wordt in den vorm van een cirkel gesneden;
gegeven
met een zgn. platten knoop,
daarna trekt men de lijnen zooals die op de teekening zijn aangegeven om later de gaatjes te kunnen slaan.
men moet zorgen dat deze knoop op
den onderkant van de mat komt te
Het maken van een rond tafelmatje. liggen. In plaats van met een kleur, kan
Het afschrijven van het bordpapier. met de onderlaag met twee kleuren beWij zullen een rond tafelmatje als voor- dekken, maar dit hangt af van de kleurenbeeld behandelen; hiertoe begint men met combinatie, die men gekozen heeft.
een rond stuk bordpapier uit te snijden Het maken van het patroon.
met de vereischte middellijn, zooals in
Er zijn zooveel manieren om de gaatjes
Fig. 5, en de lijnen te trekken die op die
te
gebruiken voor geheel verschillende
Fig. te zien zijn. De omtrek is ongeveer
patronen,
dat het te veel ruimte zou
gelijk aan zesmaal de straal en de twaalf
lijnen worden getrokken door de zesde
deelen midden door te deelen. De concentrische cirkels worden getrokken door de
straal in vijf of meer deelen te verdeelen;
dit hangt af van het patroon, dat men wil
maken. Met de aangegeven punten kan
men echter reeds een groot aantal patronen
uitwerken.
Het ponsen van de gaatjes en het
knippen.
Men moet nu de gaatjes op regelmatige
afstanden uitponsen, hiertoe plaatst men
het karton op een stuk oud linoleum, een
stuk dik bordpapier is eveneens voldoende,
en met een hollen drevel (zie Fig. 1) slaat
men de gaatjes uit. De drevel is een weinig
kostbaar instrument, en het bewijst bij
dit werk onschatbare diensten. Een gleuf

Fig. 6. Het bordpapier met de gaatjes.
De binnenste cirkel is weggesneden en de gaatjes zijn geslagen.
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kosten er meer aan te geven. Men haalt
de raffia van de vereischte kleur door het
oog van een Lange stopnaald (zie Fig. 3) en
steekt deze beurtelings door de gaatjes,
de voorbeelden van Fig. 4 en 7 geven reeds
aan hoe men het moet doen. Men zal bemerken dat naarmate men meer gaatjes
geponst heeft, men grootere variatie in het
patroon kan aanbrengen. Knoopen mogen
alleen aan den onderkant gemaakt worden
en de uiteinden er van moeten stevig
onder de eerste laag raffia gedrukt worden.

Andere vormen.
Men past dezelfde methode toe als men
achthoeken of zeshoeken maakt, de gaatjes
moeten dan eenzelfde figuur vormen als
de omtrek van het matje. Men moet de
scherpe hoeken eenigszins afronden om
te verhinderen dat het raffia gaat splijten.

Het maken van servetringen.
In Fig. io en ii vindt men een paar
patronen aangegeven voor servetringen,

).-----i-t---\:\
)

Fig. 7. Een zigzag patroon voor raffia.

die bij de matjes passen, d.w.z. men kan
dezelfde kleurencombinatie gebruiken, hoewel men er niet altijd in zal slagen soortgelijke patronen uit te werken. De onderlaag voor de ringen kan gemaakt worden
van een cartonnen cylinder, die men wel
voor het verzenden van platen e. d. gebruikt,
of men kan deze maken van dun bordpapier dat men om een cylinder buigt en
daarna vastplakt. De middellijn moet
31- tot 41 c.M. zijn. Op den buitenkant
van den cylinder trekt men nu drie lijnen,

Fig. 8. Het maken van een servetring van raffia.
Een gemakkelijke methode om den cartonnen ring te steunen bij het slaan van de gaatjes.
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Fig. 9-11.
Fig. 9. Teeken de 'linen af en sla de
gaatjes in een stuk van een eartonnen
cylinder, die gebruikt wordt voor het
verzenden van plaatwerken.

Servetringen met raffia versierd.

Fig. 11.

Fig. 10. Een eenvoudig motief voor
een raffia servetring.

Hierbjj kan men twee kleuren
voor het patroon gebruiken.

voor de gaatjes van het patroon, zooals
in Fig. 9 te zien is. Men slaat de gaatjes
weer met een hollen drevel uit, dock dan
moet men de ring over een houten cylinder
leggen om een goeden ondergrond te verkrijgen (zie Fig. 8). De ring wordt daarna
stevig geheel met raffia omwonden, de
einden met een sterke knoop aan elkaar
bevestigd, die onder het raffia van den
binnenkant geduwd wordt. De raffia-

strengen voor het patroon op den buitenkant kunnen door de eerste laag gehaald
worden maar het staat netter als men de
naald aan den binnenkant onder de eerste
laag door haalt, zoodat op den binnenkant
van den ring niets van het patroon te zien
is. Het kost heel wat meer tijd al deze strooken onder de eerste laag te houden maar
doordat de servetring er, als hij af is, dan
veel aardiger uit ziet, loont het de moeite.

Sesso• of relleiwerk
Hoe men het gebruikt voor decoratieve doeleinden en voor reparaties.
Jesso- of reliefwerk is vrij eenvoudig in
de behandeling en geeft bovendien een
zeer aardig effect. Men kan dit werk het best
omschrijven als modelleeren met een
borstel of als schilderen met een dikke,

poederhars, vier deelen lijnolie en zes
deelen gesmolten lijm samen koken. Als
dit alles goed gemengd is doet men er wat
in water geweekte kalk bij om een dikvloeibare massa te verkrijgen. De lijm
moet eerst in water gelegd worden tot ze
geleiachtig is geworden; daarna plaatst
men ze in een jampot, die weer in
een bak kokend water geplaatst
wordt. Men laat de jampot net
zoo Lang in de bak staan tot de
lijm geheel vloeibaar is geworden.

Langzaam drogende jesso.
Langzaam drogende jesso, die
zeer geschikt is als men met werk
bezig is waaraan veel gemodelleerd moet worden, maakt men
van lijm (op dezelfde manier klaar
gemaakt als wij reeds aangegeven
Fig. 1. Het schilderen met jesso.
hebben) met gelijke deelen gelatine,
Tijdens het schilderen moet de jesso heet gehouden worden. Het best
dat eerst geleiachtig geworden is
kan men de jesso in een jampot doen en deze in een pan kokend water
zetten. Zoo nu en dan moet men het water ververschen om de tempedoor het twee of drie uur in koud
ratuur constant te houden. De jesso moet juist zoo vloeibaar zijn dat
ze met dikke druppels van het penseel valt.
water te weeken.
De lijm en de gelatine wordt
taaie vloeistof in plaats van met verf. Men daarna vermengd met de gekookte lijnolie
noemt het ook wel plastiekwerk. Jesso in verhouding van een op drie deelen van
wordt gebruikt voor het maken van deco- het mengsel en met de poederhars, een op
ratieve versieringen op karton, aardewerk, zes. Dus I deel gekookte lijnolie op 3 deepapier-mache en glas. Men kan het kleuren
en vergulden, het is zeer duurzaam en als
het met zorg gemaakt is blijft het goed
zitten. Behalve voor versiering kan men
jesso aanwenden voor het repareeren van
schilderijlijsten en voor het vullen van
gaten in meubilair of voor het stoppen van
lekken in gasleidingen, enz.

Hoe men jesso maakt.
Ofschoon men jesso in poedervorm kan
koopen en men het slechts met water
behoeft te vermengen om het voor het
gebruik gereed te maken, kost het slechts
weinig moeite het zelf te maken, waardoor
men geld uitspaart. Er zijn verschillende
goede recepten; de bekendste is: een deel

Fig. 2. Hoe men het penseel moet houden by

het schilderen met jesso.

len lijm met gelatine en daarna op 6 deelen
van dit mengsel I deel poederhars toevoegen. De kalk wordt in water gelegd tot
deze geheel in poeder overgegaan is, het
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overtollige water wordt afgeschonken tot
men gelijke hoeveelheden heeft verkregen
en het kalkwater wordt nu langzaam bij
de kokend heete vloeistof gevoegd totdat
deze zoo dun is dat ze juist voor de kwast
of de lepel loopt.

Warm houden tijdens het gebruik.
Men moet de jesso warm houden daar
ze grootendeels uit lijm bestaat. Ze moet
vloeibaar blijven, terwijl men haar gebruikt. Het best bereikt men dit door de
vloeistof in een jampot te gieten en in een

Gusoo penseelen zijn ook bekend als platte
lijnsche kwasten en worden van varkenshaar vervaardigd, zoowel deze als de
koeharen penseelen kunnen ook heel goed
voor olieverf gebruikt worden.
De ronde penseelen zijn het best; No. I,
2 en 3 zijn goed, maar een platte No. 1 is
zeer aan te bevelen voor lange rechte
strepen. Voor fijn werk is een dun penseel
van ossenhaar zeer geschikt. Koop altijd
penseelen van goede kwaliteit en week ze
in warm, niet heet water, voor ze gebruikt
worden. Is men er mee klaar dan worden
ze in heet water met zeep
uitgewasschen en zorgvuldig gedroogd.

Eerste pogingen.
De eerste oefeningen
moeten den amateur leeren
de penseelstreken op de
juiste dikte te houden en
om zich vertrouwd te
maken met het materiaal.
Zet de warme jesso op
tafel, zooals in Fig. 1 aangegeven, en doop het penseel in de vloeistof om te
zien of deze juist van de
kwast afdruipt. Men kan
een weinig warm water toevoegen als ze te dik is,
maar men moet er voor
oppassen dat ze niet te dun
Fig. 3. Eenige vooroefeningen voor het schilderen met jesso.
wordt. Elken keer dat men
grooten bak heet water te plaatsen. Men water toevoegt moet men zorgvuldig
moet een ketel kokend water bij de hand roeren. Men ziet in Fig. 2 afgebeeld hoe
houden om het water in den bak op tem- men het penseel moet houden, doch als
peratuur te houden. Men giet wat koud men het in de vloeistof doopt moet
water op de jesso als men er niet meer mee men het een paar keer ronddraaien en
werkt en dit wordt er weer afgegoten als daarna horizontaal houden; doet men
men de jesso weer noodig heeft. Men zet dit niet dan valt de jesso op een plaats
dan den jampot weer in den bak met heet waar ze niet behoort en ze kan niet gewater, die door een klein vlammetje verhit makkelijk verwijderd worden.
wordt, en men wacht tot het mengsel
Het oefenen van de penseelstreken.
weer vloeibaar geworden is.
Een aantal oefenstreken staan afgebeeld
Penseelen.
in Fig. 3, men moet deze eerst probeeren
De beste snort penseelen zijn die Welke voor men er aan kan denken een voorwerp
men ook voor het schilderen met olieverf met jesso-werk te versieren. Het verdient
gebruikt, n.l. die van koe- of varkenshaar. aanbeveling dit te doen op een stuk
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triplexhout of bordpapier, daar
het oppervlak volkomen glad
moet zijn. De ronde punten zijn
gemakkelijk genoeg maar men
heeft eenige oefening noodig bij
het trekken van de lijnen. Als
een gedeelte van de lijn te breed
is kan dat niet veranderd worden, is ze echter te smal dan
kan men deze later aandikken
als de jesso droog is. De hoogte
van de lijn kan vergroot worden
door later een lijn over de vorige
te trekken, deze tweede laag
mag men niet aanbrengen voor
de eerste hard is daar het
oppervlak van de jesso anders
zal gaan barsten.

Eenvoudig werk en kleuren.
Ontwerpen voor meer inge- Fig. 4. Enkele deeoratieve ontwerpen die men kan maken met het penseel.
wikkelde versieringen ziet men
in Fig. 4; deze kunnen in een teekening koop en behoeven van te voren Been
gebruikt worden als men eenmaal eenige bewerking te ondergaan. Men moet de
handigheid verkregen heeft om met het initialen in vloeiende lijnen teekenen en
materiaal om te gaan. De amateur kan een eenvoudigen rand aanbrengen. Als
beginnen met een eenvoudig werkstuk,
de jesso bijna hard geworden is kan men
zooals bijv. in Fig. 5. Boekensteuners van het hout of beitsen of, hetgeen nog aarhout in de natuurlijke kleur zijn zeer goed- diger is, met bruine was inwrijven. Een
mooie bruine kleur kan men tegelijkertijd verkrijgen door donkerbruine schoensmeer te gebruiken.
Ook kan men het hout zwart
kleuren voor men de jesso aanbrengt; het geheel wordt daarna
met wrijfwas opgewreven, waardoor men een buitengewoon mooi
effect verkrijgt.

Het maken van reliefwerk
met jesso.

Fig. 5. Een boekensteun met initiaal in jesso.

Voor het maken van een verhoogd oppervlak gebruikt men
opvulsel in den worm van katoen.
De stof wordt in de jesso gelegd
zoodat ze er goed van doortrokken wordt, daarna legt men het
katoen op de bestemde plaats en
strijkt de jesso glad met een
paletmes dat tijdens de bewerking
aanhoudend in heet water ge-
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Fig. 6. Ontwerp voor jesso in relief op een doos.

doopt wordt. Een goed voorbeeld voor het
gebruik van opvulsel ziet men in Fig. 6,
de elliptische verhevenheid in het midden
is geheel gemaakt van katoen, gedoopt in
jesso. De ruimte waarin de jesso gebracht
moet worden teekent men of met een
potlood op den bovenkant van de doos
en de in jesso gedrenkte katoen wordt
laag voor laag aangebracht totdat de
worm verschenen is die men hebben wil.
Daar de jesso snel droogt moet men ook
snel te werk gaan, maar het heete paletmes doet de massa Lang kneedbaar
blijven. Daar het de eerste keeren moeilijk
blijkt te zijn het oppervlak geheel glad te
krijgen moet men het maar zoo goed
mogelijk doen en de figuur bijvijlen als de
jesso hard geworden is, wij vestigen er nog
even de aandacht op, dat men de harde
jesso zelfs nog met een mes kan bewerken
en er eventueel versieringen in kan snijden.
Het gebruik van verschillende houtsoorten.
Jesso houdt uitstekend op hout, ten

minste als dit niet te zacht is. Hard hout
met een dichte nerf is het beste en het
materiaal waarvan de artikelen, die in
natuurhout in de kunsthandels verkocht
worden, gemaakt zijn leent zich uitstekend
voor jesso-werk. Als men zacht hout met
een wijden nerf gebruikt moet men dit
eerst met lijmwater bestrijken. Indien
men een theelepeltje glycerine aan een
theekopje jesso toevoegt, dan blijkt de
jesso langer vloeibaar, men kan haar
daardoor gemakkelijker bewerken, doch het
duurt langeren tijd voordat ze hard wordt.
Schilderijlijstjes.
Jesso kan men het aardigst toepassen
bij schilderijlijstjes. Een eenvoudig, doch
zeer mooi ontwerp vindt men afgebeeld
in Fig. 7. De lijst zelf kan gemaakt worden
van triplex en men kan haar wit lakken
of vergulden. Het aanbrengen van de
jesso is op zichzelf ten slotte niet zoo
moeilijk, doch de keuze van een passend
ontwerp is lastiger. Wil men zelf ontwerpen
dan moet men niet alleen precies weten
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wat men met jesso al dan niet kan bereiken, doch men moet ook de fundamenteele principes voor het maken van ornamenten kennen. Maakt men een eenvoudig
arrangement van de in de illustraties van
dit artikel gegeven ontwerpen, dan zal
men echter Been fouten maken. (De teekeningen zijn echter niet zeer modern en
wij volstaan met te verwijzen naar de
literatuur genoemd in het hoofdstuk schabloneeren.)
Het ontwerp voor de lijst, die afgebeeld
is in Fig. 8, kan uitgevoerd worden met
een dik penseel en een puntig stukje hout
— een opsteekpen leent zich hiertoe het
best. De jesso wordt in groote droppels
op regelmatige afstanden op het hout
gelegd en om te verhinderen dat ze te
snel droogt kan men de reeds genoemde
hoeveelheid glycerine vergrooten. re droppels worden verbonden door een dikke gebogen lijn en de spiraalvorm brengt men
aan met het puntige stokje. Men behoeft
niet al te nauwkeurig te werk te gaan, het
oppervlak mag eenigszins ruw zijn, daar dit
bij het aanbrengen van het brons bij het
vergulden een aardig effect oplevert.
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doch ook zachter aandoet. Indien men de
laatste kleurstof aanwendt verdient het
aanbeveling de verven met lijmwater aan
te mengen; een weinig vloeibare tubelijm
opgelost in water, flink verdund dus, is
voldoende. Olieverven moeten met een
fijn varkenshaarpenseel geschilderd worden, voor waterverf neemt men een penseel van vischotterhaar, van welk haar
ook de zeer zachte kwasten worden gemaakt. Jesso kan ook gekleurd worden met
email- of lakverf, behandeling met befits
heeft weinig succes, ofschoon het raadzaam is voor vurenhouten voorwerpen het
hout te beitsen en de jesso met befits te
bestrijken voor deze gedroogd is.

Bronspoeder.

Jesso kan met iedere verf gekleurd
worden, door olieverf wordt het oppervlak
mooi glanzend, terwij1 waterverf matter

Bronspoeders zijn als het ware aangewezen voor jesso-werk, vooral bij het
maken van schilderijlijsten. De poeders
zijn verkrijgbaar in een aantal kleuren,
doch goud en zilver zijn wel het meest
geschikt. Men verkrijgt het beste resultaat bij het aanwenden van bronspoeders
als men de jesso eerst, bij wijze van onderlaag, verft met olieverf. Voor goud is rood
de beste onderlaag, voor zilver oranje of
oranj e-geel.
Bovendien moet men de gedeelten, die
men van goud- en zilverpoeder wil voorzien, bestrijken met schellakvernis, die

Fig. 7. Fen eenvoudig en aardig ontwerp - voor een
schilderjjljjst.

Fig. 8. Een jesso schildernst die geschikt is om
verguld te worden.

Het kleuren van jesso met verf.
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bestaat uit lak welke in zuivere methylalcohol is opgelost. Deze vernis kan voor
het gebruik gereed gekocht worden, terwijl
men doosjes bronspoeder in den handel
heeft waarbij een fleschje vernis, welke
doosjes elkeen wel kent. Leg de lijst vlak
neer en doe eerst wat vernis in een eierschaal en op een schoteltje wat poeder
(in plaats van schellak kan men ook transparante zegellak nemen). Doop het penseel
in het vernis, daarna in de poeder en strijk
het onmiddellijk op de jesso, wrijf de kleurstof goed in. Als het geheele oppervlak
bedekt is laat dan de aangebrachte laag
drogen. Vervolgens brengt men een tweede
laag aan doch nu strijkt men eerst de
schellak uit en stuift het bronspoeder er
over heen. Om dit te kunnen doen maakt
men een zakje van stevig papier waar men
dicht bij de punt een paar gaatjes in prikt.
Cok heeft men hiervoor perkamenten
peperhuisjes met een scherpen punt. Het
poeder wordt dan, evenals bij een zout- of
peperstrooier, gelijkmatig over de jesso verdeeld. Men laat het liggen tot de schellak
droog is, daarna kan het met een zachten

borstel of een verstuiver verwijderd worden
of men blaast het eenvoudig weg. Daar het
vernis zeer snel droogt kan men slechts bij
gedeelten te werk gaan. Men kan het goud
een oude glans geven als men het met ruwe
omberwaterverf bestrijkt en het, terwijl
het bijna droog is, afwischt met een zachten
doek om de hooge gedeelten op te lichten.
Zilverpoeder kan bijgekleurd worden met
politoer opgelost in methylalcohol, waarbij
men ook weer de hooge gedeelten met een
zachten doek wrijft.
Eehalve de bij het schabloneeren reeds
genoemde firma Talens te A peldoorn doet
men ook goed de gebruiksaanwijzing en
benoodigdheden voor de reliefverven eens
aan te vragen bij de N.V. A. j. buss
te Amsterdam. We meenen goed te doen
deze adressen te geven, daar men na
lezing van dit artikel allicht de vraag
zal stellen „waar kan ik een en ander
verkrijgen". Op vele plaatsen zullen
echter goed geoutilleerde boekhandelaren
of drogisten U ook wel van het benoodigde kunnen voorzien.

Kralenwerk
Het rijgen van kralen is een plezierig
werkje en het is bovendien nuttig; de
kralen zelf zijn vrij goedkoop en indien
men ze goed verwerkt kan men er smaakvoile armbanden en halskettingen van
maken (in overeenstemming met de kleur
van de japon), die zelfs een zekere verkoopwaarde hebben.

Halskettingen. Een aardig arrangement.
In Fig. I zijn een aantal voorbeelden
aangegeven, die uitgevoerd kunnen worden met ronde en ovale kralen. De teekening bij a toont ons een collier, dat gemaakt is van kralen, die alien denzelfden
worm bezitten; het is niet bijzonder mooi

gebruikt. Het effect is nog beter als men
eenige variatie aanbrengt in de ruimten
tusschen de groote kralen, zooals bij c,
hierbij heeft men het aantal kleine kralen
tusschen de groote doen toenemen.
De illustraties bij d en e doen zien wat
men kan bereiken door ovale en ronde
kralen te gebruiken. Bij h en k ziet men
hoe men vierkante kralen kan verwerken,
er zijn dus heel wat mogelijkheden te bedenken met verschillende vormen, vooral
bij houten kralen. De veer f wordt nog
vaak als sluiting gebruikt doch is niet
zoo veilig als de sluiting bij g, tegenwoordig maakt men ook veel gebruik van
schroefdraadsluiting.

Hoe men kralen moet rijgen.
Voor het rijgen van kralen
kan men het beste een linnen
draad gebruiken die met was
ingesmeerd is — bijenwas is
hiervoor het beste. Men rijgt
met een fijne naainaald, no. 8,
maar men kan ook speciale
rijgnaalden krijgen. Neem de
draad Langer dan de vereischte
lengte van de ketting en zorg
dat de draad een paar keer
Tangs een stuk bijenwas getrokken wordt zoodat hij goed van
was voorzien is; hij zal dan
niet zoo gauw breken.
Fig. 1. Hoe men met kralen een aardige halsketting maakt. Men kan verschillende
variaties aanbrengen door de grootte der kralen en de kleur antlers te nemen.

als men maar een kleur gebruikt, doch indien men een kleurencombinatie maakt,
waarbij de verschillende tinten in elkaar
overgaan, kan men een uitstekend effect
bereiken. Wil men een kleur gebruiken,
dan verdient het aanbeveling kralen van
verschillende grootte te nemen, figuur b
doet zien Welke resultaten men bereikt als
men afwisselend groote en kleine kralen

Houten kralen en hun bewerking.

Degenen, die handig met het penseel
omgaan en zelf kleurencombinaties kunnen
bedenken, kunnen houten kralen koopen
en deze beschilderen. Men kan ze van eenvoudige figuren voorzien en als men
fijne penseelen gebruikt, zal men er zich
over verwonderen wat men al niet op een
enkele kraal kan schilderen. Een mooie
halsketting kan men maken van kralen
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die men Licht blauw
geschildert heeft met
zwarte stipj es en die
men daarna lakt. Men
kan voor zulk een
versiering allerhande
kleuren gebruiken en
naar smaak en handigheid de versiering
meer of minder ingewikkeld maken.

Het vastleggen van
kostbare kralen.
Als de kralen op zichzelf reeds een zekere
waarde vertegenwoordigen, dan verdient het
aanbeveling ze vast te
knoopen; voor het geval
de rijgdraad dan breekt

loopt men geen kans
ze te verliezen — dit
is in het geheel geen
moeilijk werk. Men
rijgt de kraal op de
gewone wijze doch
houdt haar stevig
tusschen
duim en
Fig. 2. Hoe men de draad knoop t
om kostbare kralen vast te leg- winger vast en maakt
gen. De kralen vallen niet van
het snoer als de draad breekt. dan een knoop met
de naald, zooals aangegeven is in Fig. 2, men trekt de knoop
stevig aan tegen de laatste kraal en gaat
zoo voort tot alle kralen geregen zijn. Als
men deze methode volgt moet men er voor
zorgen een flinken langen draad te nemen,
daar men bij het maken van de knoopen
meer noodig heeft dan bij het rijgen.

Rijgdraad.
Een gemerceriseerde katoenen draad is

*. • . . , . ......

• %. . ... • .

Fig. 3. Het versieren van gewone kurken tafelmatjes met een rand van kralen.
De kleuren kunnen in overeenstemming met die van het servies gekozen worden.
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Fig. 4. Een armband van vierkante kralen.

het beste voor het doel geschikt. Gebruikt
men kristallen of althans zeer doorzichtige
kralen, dan kan men ze lichter of donkerder doen schijnen door gekleurde draden
te gebruiken; licht blauwe glazen kralen
zien er veel aardiger uit als men ze op een
draad rijgt die een eenigszins donkerder
kleur heeft dan wanneer men een Witte
draad zou nemen.

Het versieren van kurken tafelmatjes.
Fig. 3 ziet men afgebeeld hoe men
kralen nog op een andere wijze kan verwerken. Glad gepolitoerde en geverniste
tafels beschermt men door het gebruik
van kurken tafelmatjes, die men liefst in
overeenstemming met de kleur van het
servies kiest. Met behulp van kralen kan
men nu een aardige rand maken die de
matj es steviger doet liggen en bovendien
de mat het aanzien geeft van een tafelversiering als men er een voorwerp op
plaatst. Wil men geen effen rand hebben,
dan moet men op het kurken matje aanteekenen waar men de verschillende kleuren wil hebben, daar men zich anders licht
zou vergissen.

Het afteekenen van de mat.
Onverschillig of men ronde of ovale
kralen gebruikt, moet men er in de eerste
plaats voor zorgen dat de steken gelijkmatig verdeeld zijn, zoodat de kralen op
gelijke afstanden van elkaar komen te
zitten. Zijn ze niet gelijkmatig verdeeld,
dan was het beter geweest heelemaal geen
rand te maken. Trek eerst een lijn ongeveer
c.M. van den kant verwijderd om aan
te geven hoe ver de steken over het matje
been liggen en zet op die lijn de punten af
waar de naald ingestoken wordt, zooals
men ziet afgebeeld in B. Neem nu een
niet te dikke naald, die voorzien is van
een gemerceriseerden draad en trek de
naald door het eerste gat; men moet 5 of
c.M. overlaten om de uiteinden aan
elkaar te kunnen knoopen als de rand
af is. Men kan de gaatjes, die precies
verticaal moeten zijn met een steekwerktuig maken, dat men gemakkelijk en
zonder groote kosten kan maken, door
het oog van een stopnaald te verhitten in
een gas- of kaarsvlam en dit in een pijp
zegellak te Boren, hetwelk dan als handvat dienst doet.

7
A

(5
Fig. 5. Vier stadia bjj het rjjgen van kralen voor een armband.
V- 3
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komt te liggen. Als men
geheel rond is gegaan moet
men beide uiteinden stevig
aan elkaar knoopen, terwijl
men ze door de aan weerskanten gelegen kralen
haalt; men knipt de overblijvende stukken vlak bij
de knoop af, zoodat ze niet
te zien zijn.

Kralen armbanden.
Vierkante kralen zijn het
best geschikt voor het
maken van armbanden,
zooals men er een in Fig. 4
ziet afgebeeld. De sluitingen
kunnen van brons, zilver of
van een tinalliage gemaakt
Fig. 6. Verschillende vormen van papieren kralen.
worden, maar men kan ze
ook klaar koopen. Men ziet
De steken.
in Fig. 5 de verschillende stadia bij het
De naald moet verticaal geplaatst rijgen van kralen voor een armband afgeworden, zoodat de steek aan beide kanten beeld. Men knoopt twee draden aan elkaar
gelijk is. Maak eerst een deken- of knoops- (men kan natuurlijk ook een draad nemen
gatensteek en daarna een tweede in het- die men dubbel legt) en rijgt bier de kralen
zelfde gat. Nu rijgt men een kraal over de I en 2 aan, beide uiteinden haalt men dan
draad en dan maakt men weer twee door de derde kraal. De draden worden
knoopsgaten- of dekensteken door het nu weer gescheiden en men rijgt kraal 4
tweede gat; de tweede steek trekt de kraal en 5, deze worden weer gevolgd door een
aan en houdt haar op haar plants zooals kraal, n.l. no. 6, dan komen weer twee
bij C en D te zien is. Een
( 7 en 8) tot men de goede breedte bereikt.
tweede rij kralen kan men
De beide draden worden in de figuur aanaanbrengen op de wijze die
gegeven door A en B. In het volgende
aangegeven is bij E.
stadium neemt men draad A en steekt
Heeft men een nieuwen
deze door kraal 8, waarna men er een nieuwe
kraal (9) aanrijgt. Nu steekt men den draad
door 5, men neemt weer een nieuwe kraal
(io) en haalt den draad
ten slotte door de
bovenste kraal 2. Doorgaande neemt men nu
draad B, die men voor
men hem door kraal 9
steekt van een nieuwe
Fig. 7. Hoe men het papier moet honden
kraal (II) voorzi et.
bU het draaien van papieren kralen.
Deze methode blijft
men volgen tot de verdraad noodig, dan moet
eischte lengte is bereikt,
men dien aan den winger
de draden worden afvastknoopen, doch zoo, dat
wisselend gebruikt.
de knoop binnen een kraal
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Fig. 8. A. Een eenvoudig weefgetouw voor

het weven van kralen.

Papieren kralen.
Het maken van papieren kralen
is een heel aardig werkje en men
kan met deze snort kralen bijzonder goede resultaten bereiken.
Vooral de kleine papieren kralen
zijn goed to gebruiken, de groote
worden gewoonlijk alleen aangeFig. 8. B—D. Een ander eenvoudig weefgetouw voor het weven
wend voor het maken van gorvan kralen.
dijnen. Men maakt ze van strooken papier die in een bepaalden worm Het maken van de kralen.
zijn geknipt, zooals men ziet afgebeeld
Hoe men de kralen vormt ziet men
in Fig. 6. Verschillende gekleurde be- afgebeeld in Fig. 7, iedere strook papier
hangselpapieren, reclamebiljetten, nude wordt om een groote breipen gedraaid. Het
tijdschriftomslagen of gekleurde photo's uiteinde wordt zorgvuldig om de pen gezijn daarvoor geschikt, hoe helderder van slagen en met duim en winger vastgehoukleur hoe beter, daar het
den. Men draait nu
steeds wisselen van de kleur
het papier om de pen
juist het effect verhoogt.
en zorgt er voor dat
deze laatste rechthoekig op de lengteas van
het papier gehouden
wordt. Van het laat-

Fig. 9 Een houten weefgetouw

voor groot werk.

Passepartoutpapier of
gegomd papier is het
meest geschikt voor kralen die men zelf wil kleuren, doordat het reeds
gegomd is, is het gemakkelijk in het gebruik.

Fig. 10. Onderdeelen van een houten weefgetouw.
Op deze teekening ziet men duidelijk hoe het door een amateur gemaakt moet worden.
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een koord van macrame en rijgt men de
kralen afgewisseld met knoopen er aan,
elk koord wordt door het gat van een lat
gehaald, waaraan dus het kralengordijn
is opgehangen. Bij smalle gordijnen kan
men hiertoe ook een haakband gebruiken,
die sterk genoeg is om het aldus gefabriceerde gordijn te dragon.

ste deel bestrijkt men --1- 21 c.M. met
gom of stijfsel en plakt het stevig vast.

A fwerken.
Om de kralen of te werken bestrijkt men
ze met een dun laagje vernis of met een
slappe oplossing van Arabische gom, lijmwater of een andere hiertoe geschikte

Lange glaskralen
en gewone kralen.
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Fig. 11. Hoe men het kleuren-ontwerp uitwerkt voor het weven op het weefgetouw.
Het patroon wordt op ruitjespapier overgebracht, de kettingdraden worden van letters
voorzien, de rijen genummerd.

vernissoort. Bij dit werk rijgt men de
kralen op een stevig stukje staaldraad.
Men kan de kralen eveneens verven met
lak- of emailverf, doch dan moet men ze
van te voren met lijmwater behandelen.

Het aanwenden van papieren kralen
voor gordijnen.
Als men van papieren kralen een gordijn
wil maken legt men een groote knoop in

Men kan verschillende patronen in
zulk een gordijn verwerken als men lange
glaskralen samen met
gewone kralen van
verschillende kleur
gebruikt. Een zigzagpatroon kan men b.v.
vervaardigen door
een gelij k aant al lange
kralen en gewone kralen te nemen. Maak de
eerste streng door met
de lange kralen te beginnen en daarna de
gewone kralen toe te
voegen. Neem bij de
tweede streng een
lange kraal meer, bij
de derde twee lange
kralen meer, bij de
vierde drie, enz. tot de
zesde, waarna men het
aantal lange kralen
weer laat afnemen.
Het weven van kralen.

Poor middel van
een weefgetouw openen zich nog een
aantal andere mogelijkheden voor het
verwerken van kralen. Hoewel men
zulke weefgetouwen kan koopen, zijn ze
gemakkelijk te maken. De eenvoudigste
worm ziet men afgebeeld in A van Fig. 8;
dit wordt gemaakt van een stuk bordpapier
of van triplexhout. Op de einden maakt
men een aantal V-vormige insnijdingen
met een mos. De kettingdraden worden
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als ze vol zijn. Het afgemaakte
werk kan dan over een andere
kettingdraden
cylinder gewonden worden. Een
geschikt voorbeeld van zulk een
getouw, dat men zelf kan maken,
vIndt men afgebeeld in Fig. 9.
Details van de constructie ziet men
afgebeeld in Fig. io. De vier opstaande deelen a moeten ongeveer
15 x 64 x I c.M. zijn; hierin boort
men bovenaan gaten van -21 c.M.,
zooals op de teekening te zien is.
De opstaande kanten worden bevestigd aan de zijstukken b, die
--I- 7-I c.M. breed zijn en die men
Fig. 12. Het weven van kralen — eerste stadium.
zoo lang kan maken als men wil,
Rijg de kralen op de naald en druk deze tusschen de kettingdraden,
45 c.M. is het meest gebruikelijk.
zooals op de teekening te zien is.
De zijstukken worden aan elkaar
op den achterkant vastgeknoopt doch zóó, verbonden door de stukken c, die de
dat er voldoende ruimte voor den winger breedte tusschen de opstaande kanten beoverblijft om onder de draden door te palen, men maakt ze io tot 20 c.M. lang,
gaan zonder dat deze hierbij uit de in- dit hangt of van de breedte van het werk
dat men onderhanden denkt te nemen.
kepingen geschoven worden.
Twee houten cylinders van -I- 3 tot
Enkele eenvoudige weefgetouwen.
4 c.M. middellijn worden op de goede
Een geschikte weefgetouw kan men lengte gezaagd en tusschen de opstaande
maken van een triplexplankje (zie Fig. kanten pas gemaakt. Zij zijn voorzien van
8, B). In dit geval loopen de kettingdraden een rij spijkertjes of schroeven, zooals bij
door V-vormige inkepingen die aange- d te zien is. De cylinders zijn in het midden
bracht zijn in den bovenkant van twee doorboord, zooals bij e, waardoor men een
latjes, zooals bij C te zien is; deze latjes ijzeren bout, als bij f, kan steken die vastworden op de triplexplank geschroefd.
geklemd wordt met een vleugelschroef,
Ten einde een groot stuk te kunnen weven
zooals bij g. Ondervindt men moeilijkworden de kettingdraden aan een plankje, heden bij het doorboren van de cylinders,
D, gebonden, dat van gaatj es voorzien is. Aan den
anderen kant worden ze
naast elkaar gelegd en om
een haspel of een anderen
geschikten houder geslagen,
zooals bij E. Het plankje
D is aan den haspel bevestigd door een paar banden
elastiek, zoodat de kettingdraden gespannen blijven.
Wil men Lange stukken
weven dan moet men een
Fig. 13. Het weven van
de kralen.
weefgetouw hebben met
Rijg de kralen nog eens
cylinders, dat zoo ingericht
op de naald, doch zorg er
voor dat deze nu boven de
is dat de kettingdraden
kettingdraden door de
afgewonden kunnen worden
kralen gestoken wordt.
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dan zaagt men ze in tweeen en schaaft of
snijdt in het midden van elk een V-vormige groef uit, waarna men de helften
weer aan elkaar lijmt met een stuk bordpapier er tusschen om het hout te vervangen, dat door het zagen verloren is
gegaan. Om het weefgetouw klaar te
maken voor het gebruik bevestigt men de
kettingdraden, die minstens 15 c.M. Langer
moeten zijn dan het werkstuk dat men wil
maken, aan den cylinder en zij worden daarna afgewonden tot men ze aan de andere
cylinder kan knoopen. De vleugelmoeren worden nu aangedraaid en
het weefgetouw is dan gereed.

kralen en men haalt den draad door,
terwijl men de kralen steeds met de wingers
steunt. De naald wordt dan weer in de
kralen gestoken, doch z(56 dat de naald
boven de kettingdraden komt te liggen;
men moet er vooral voor oppassen dat de
naald op Been enkele plaats onder een
draad doorloopt, aangezien de betreffende
kraal dan los komt te zitten. Men ziet
deze handeling afgebeeld in Fig. 13.
De volgende rij kralen wordt op de
naald geregen in de volgo:de die aan-

Het teekenen van het ontwerp.
Men moet het ontwerp eerst teekenen op ruitjespapier voor men
gaat weven, waarbij men iedere rij
kralen van letters voorziet, zooals
bij A van Fig. ii. Het patroon
wordt door verschillende kleuren
aangegeven in overeenstemming met
een bepaalde tint van de kralen en
De
en
elke dwarsrij wordt genummerd
zooals bij B. Er zijn heel wat patronen mogelijk, doch men moet er aan
denken dat men alleen rechte lijnen kan
maken. Het patroon van B is erg eenvoudig; een ontwerp voor meer dan twee
kleuren ziet men bij C.
Voor men begint te weven moeten de
kettingdraden met was ingewreven worden; met gewone bijenwas strijkt men
beneden en boven Tangs de draden, die
daarna met een zachten doek worden
afgewischt. De weefdraad wordt eveneens
eerst door de was gehaald en dan afgewischt voor hij gebruikt wordt.

Het weven. Een weefmethode.
Men begint met weven door de kralen
in de goede volgorde, die aangegeven is
door het ontwerp, aan een lange kralennaald te rijgen; maat io of 12 is de beste
om mee te beginnen. De rij kralen wordt
nu onder de kettingdraden gehouden,
zooals in Fig. 12 te zien is en de kralen
worden met de wingers tusschen de draden
gedrukt. Nu trekt men de naald door de

Fig. 14. Eenvondige methode om kralen te weven.
weefdraad wordt beurtelings buiten de kralen om onder
boven de kettingdraden doorgehaald; de kralen zijn op de
kettingdraden geregen in de goede volgorde.

gegeven wordt door lijn no. 2 van het
ontwerp en men herhaalt de handgrepen.
Men gaat zoo door tot de tegenoverliggende cylinder aan het weefgetouw is
bereikt, het geweven stuk wordt dan om
de eerste cylinder gewonden en van de
andere cylinder worden de kettingdraden
verder afgewonden. De nieuwe kettingdraden worden weer met was ingewreven
voor men doorgaat met weven, hetzelfde
doet men met den weefdraad. Op het
einde van het geweefde stuk kan men in
de lange draden een knoop leggen en een
kwast er aan bevestigen, doch het is ook
gebruikelijk de breedte kleiner te maken
door bij een paar rijen de twee buitenste
kralen weg te laten en in de uiteinden
van de kettingdraden later een knoop te
leggen. Men kan zoo het aantal kralen
geleidelijk verminderen tot er slechts een
paar of een enkele is overgebleven, hieraan
kan men dan de kwast bevestigen.
Nog een zeer eenvoudige methode geeft
fig. 14, die wel te begrijpen is.

Cenuoudig decoratief koperwerk
Hoe men op een gemakkelijke wijze een vijlen, een hamer en een of twee drevels,
aardige schaal en een aschbak kan maken, in plaats waarvan men ook stevige spijkers
bespraken wij reeds in een vorig artikel. kan gebruiken. Enkele voorbeelden van
Wij zullen nu meer in het algemeen de eenvoudige ciseleerwerk ziet men afgeprincipes bespreken van dezen tak van beeld in Fig. i en 2, het zijn onderleghandenarbeid. Als men op de juiste wijze plaatjes voor theepotten en deurplaten
aanvangt en de gereedschappen in de goede
volgorde gebruikt kan
de amateur een behoor
-lijkenshadigheid verkrijgen in het
bewerken van koper.
Het is niet noodig dat
Es
hij zich daarvoor een
Fig.
1. Voor den beginneling.
groot aantal dure instruDecoratieve ontwerpen van koper voor theepotonderleggers. De gestippelde lijnen
menten aanschaft of dat worden
van de origineele teekening met carbonpapier op het koper overgebracht.
hij hiervoor bijzondere Het patroon wordt uitgevoerd door kleine deukjes in het koper te slaan met een drevel
of een grooten spijker, zooals in Fig. 7 te zien is.
maatregelen moet treffen bij het inrichten van zijn werkplaats. voor bescherming tegen vingerafdrukken.
Men kan heel wat bereiken met een Verder heeft men wat puimsteenpoeder
aantal goedkoope gereedschappen en met noodig voor het polijsten en kleurlooze
weinig kostbaar materiaal.
lak voor het beschermen van het gepolijste oppervlak.
De benoodigde gereedschappen.
Het metaal wordt verkocht in zachte,
Men heeft aanvankelijk niets anders middelsoort en harde platen en in een
noodig dan een metaalschaar, een paar bepaalde dikte. No. 22 is ongeveer m.M.
dik. Koperen platen worden ook wel uitgedrukt
in het gewicht per plaat,
men spreekt dan van
zooveel ponds. Men treft
bij de Engelsche maten
nog wel aan de uitdrukking „kaliber" b.v. kaliber No. 22, wij spreken
echter gewoon van plaat
No. 22. Verder treft men
nog wel letters aan.
I.W.G. = Britsh Imperial Handard Wire
Gange.
U.S.G. - -= United HaA
tes Goverment Gange.
Fig. 2. Ontwerpen voor deurplaten.
B.W.G.
BirmingDe vorm kan varieeren; men knipt de platen met een metaalschaar of men vijlt
ham Wire Gange.
ze uit van een ovaal stuk koper.
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puimsteenpoeder, dat met een harden
borstel over het metaal geschuierd wordt
(zie Fig. 5).

Het overbrengen van het ontwerp op
het metaal.
Fig. 3.

Het knippen van het koper met een metaalschaar.

S.W.G. ---- Stub's Wire Gange.
hetgeen feitelijk niets meer beteekend dan
het voldoen aan bepaalde afmetingen, gewicht en samenstelling. Een stuk middelsoort No. 22 van II x 121 c.M. is een goede
maat voor de onderlegger van een theepot.

Het best is een afdruk te maken van
een bepaalde teekening en deze door
middel van carbonpapier op het metaal
over te brengen. Voor een eenvoudig
ontwerp van een paar lijnen kan men
hiermee volstaan, maar als de teekening
ingewikkelder is, verdient het aanbeveling

Fig. 5. Hoe men het metaal pollist met een

harden borstel:en puimsteenpoeder.

Fig. 4. Het verwjjderen van de braam die door het knippen ontstaan is.
Als men geen bankschroef heeft kan men de koperplaat met behulp
van twee e rechthoekig op elkaar geschroefde plankjes vastklemmen,
zooals bovenstaande teekening aantoont. Howl de vijl horizontaal. Als
de rand vlak en glad is, wordt hij nog eens met amarylpoeder
nagewreven.

Het afknippen van het metaal en het
bijvijlen der randen.
Het metaal wordt, nadat het met de
metaalschaar in den goeden worm geknipt is, zooals in Fig. 3 te zien is, aan de
randen bijgevijld om de braam te verwijderen, die door het knippen ontstaan
is; in Fig. 4 ziet men hoe men dit moet
doen. De vijl moet horizontaal gehouden
worden en het koper in een bankschroef
worden vastgeklemd, de illustratie geeft
een andere, eenvoudige methode weer, die
eveneens goed voldoet, n.l. met gebruikmaking van klemmen. De randen moeten
met een stuk amarilpapier afgewreven
worden en het oppervlak reinigt men met

Fig. 6. Men krast het ontwerp in het koper.
Men kan een dikke stopnaald gebruiken, die
in een handvat van hout of kurk is gezet.

ze met een puntig voorwerp in te krassen.
Een dikke stopnaald in een houten of
kurken handvat geklemd is heel goed voor
dit doel geschikt.

Fig. 7. Het slaan van het patroon.
Gebruik een lichte hamer en zorg er voor dat, de
indrukken gelijkmatig verdeeld worden.
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lijnen van het patroon geslagen worden.
Het patroon bij A (Fig. I) is zeer eenvoudig, de kruisende lijnen van B moeten iets
nauwkeuriger geslagen worden en C toont
ons een eenvoudig bladmotief dat uit
deelen van cirkels bestaat.
Fig. 8. Aschbak met ingeslagen patroon.
Het patroon wordt eerst op de vlakke plaat geslagen,
deze wordt daarna gebogen in den goeden vorm, zooals
dat in Fig. 9 en 10 te zien is.

Het inslaan van het patroon.
De patronen van Fig. i worden gevormd
door een aantal kleine deukjes, die met de

Fig. 9. Het buigen van het metaal in den vereisehten vorm.
Deze teekening toont aan hoe de zijkanten van den aschbak
van Fig. 8 gebogen worden met een houten of een gewonen
hamer op een houten blok.

Lakken.
De metalen plaat, die na bewerkt te zijn,
opnieuw gepolijst wordt met droog puimsteenpoeder, is nu klaar op het lakken na.
Als men de kleurlooze lak aanbrengt moet
het oppervlak geheel vrij zijn van vingerafdrukken, die altijd eenigszins vettig zijn.
Het metaal wordt nu zoo warm gemaakt

Fig. 10. Speciale behandeling van de hoeken.
De groeven in het blok beukenhout voor het vormen
van de hoeken worden met een guts uitgestoken en
met een ronde vijl bijgewerkt.

punt van een drevel of een flinken spijker dat het nie te beet is om met de hand te
in het metaal geslagen worden (zie Fig. 7). worden vastgehouden; dit kan men doen
De speciale hamer, die
men veel voor ciseleerof repoussewerk gebruikt,
is als geschapen voor dit
werk, doch iedere hamer,
die niet te zwaar is, kan
men er voor gebruiken.
Men heeft Been speciale
vaardigheid noodig om
den drevel te hanteeren,
men dient er alleen voor
te zorgen, dat de deukjes
gelijkmatig worden verB
deeld en alleen binnen de
Fig. 11. Fenvoudige decoratieve ontwerpen voor den aschbak.
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A

C

Fig. 12. Eenvoudig werk met de figuurzaag.
Een inktpot-standaard. Men ziet op de onderste teekening
waar het metaal doorboord is op welke plaats men dus ook
begint te zagen.

door de plaat eenige minuten in een heete
oven te plaatsen. De lak wordt met een
kameelharen of een plat sabelpenseel zoo
breed mogelijk uitgestreken, waarbij men
er op moet letten, dat men genoeg lak
op den borstel heeft. De borstel moet
langzaam over het oppervlak bewogen
worden, zoodat elk deel bedekt wordt,
daarna laat men de lak drogen en hard
worden, dit gebeurt reeds na enkele
minuten.

Verandering van den vorm met vijlen
De ontwerpen voor deurplaten bij A,
B, C en D in Fig. 2 zijn ontwikkelingsvormen van dezelfde decoratie als die van
de tafelmatjes in Fig. 1, en afgescheiden
van het grootere formaat en den omtrek
van de figuren, worden ze op dezelfde
wiize gemaakt.
De stukken metaal moeten eerst uitgeknipt worden in een langwerpigen
vorm, daarna vijlt men het koper bij tot
den omtrek die door het ontwerp is
aangegeven, of men gebruikt hiervoor,
zoo mogelijk, een metaalschaar. Men
kan nog andere vormen en patronen bedenken dan die van Fig. 2, doch die daar
afgebeeld zijn, zijn alle eenvoudig genoeg voor den beginnenden amateur.

Fig. 13. Ontwerpen voor papiersnjjders.
B en C moet men het handvat met de figuurzaag
nitzagen, het handvat van D wordt gebogen en daarna
geklonken.

moet 10 of 121 c.M. in het vierkant zijn
en de dikte -I- No. 20. Doordat het metaal
door het buigen stijver wordt kan men
dunner materiaal gebruiken. De omtrekslijnen van het ontwerp moeten weer
ingekrast worden en ook de deukjes
worden op dezelfde wijze geslagen als in
de mat en de deurplaat, en, nadat men
het metaal met puimsteenpoeder heeft
behandeld, worden de randen zachtjes
met een houten hamer of met een gewonen
hamer beklopt. De eerste is de beste,
daar de houten hamer Been deuken op het
metaal achterlaat. Men heeft voor deze
behandeling een blok van hard hout
noodig, dat een scherpen kant heeft, om
hierop de rand recht te slaan, zooals in
Fig. 9 te zien is. Als de rand tegen den
scherpen kant van het blad wordt gelegd
en men klopt er zachtjes op met de houten

Hoe men het metaal buigt.
De aschbak van Fig. 8, waarvoor
andere versieringsmotieven zijn afgebeeld in Fig. II, geeft gelegenheid tot
een goede oefening voor het buigen van
het metaal. Het formaat van de plaat

Fig. 14. Het gebruik van de figuurzaag.
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is. Men heeft een sterker zaagblad
noodig, maar de methode is dezelfde,
zooals wij in Fig. 14 zien.

Gebruik van de metaal-figuurzaag.

Fig. 15. Hoe men klinkt.
Gebruik een bolhamer. De nummers 1 tot 4 toonen de verschillende
stadia bij het klinken.

of ijzeren hamer dan buigt het koper
gemakkelijk om.

Behandeling van de hoeken.
De hoeken moeten op een speciale
wijze behandeld worden zooals te zien is
in Fig. 1o. Het blok wordt gemaakt van
een stuk beuken- of eikenhout, men vijlt
de groef uit tot de vorm die aangegeven
is in de illustratie. Het is gemakkelijk
zulk een blok te maken en als men het
gebruikt ondervindt men geen moeilijkheden bij het vormen van de hoeken. Het
vervaardigen van den inktkokerstandaard
van Fig. 12 brengt ons weer een stap
verder, daar wij hierbij gebruik moeten
maken van een metaal-figuurzaag. In
wezen bestaat er echter geen verschil
tusschen het figuurzagen van hout en
van metaal, behalve dat het laatste harder

Fig. 17. Ontwerpen voor servetringen.
Bij den ondersten ring zijn de initialen uitgezaagd. Dit
doet men voor de ring gebogen wordt.

Het blad wordt door een gaatje
gestoken, dat men van te voren in
het midden geslagen heeft (met een
drevel of doorslag b.v.); men moet er
voor zorgen dat de tanden het metaal alleen raken bij de neerwaartsche
beweging. Men buigt het koper op
dezelfde wijze als bij het maken van
den aschbak, is het metaal echter
erg dun, dan kan men dit ook gedeeltelijk met een nijptang doen.

Het rondbuigen.
De papiersnijders van Fig. 13 geven
aanleiding tot nieuwe oefeningen. Het
ontwerp bij A is zeer eenvoudig, bij B en C
behoeft men slechts het metaal uit te
zagen, doch de vorm
van D brengt ons
in kennis met twee
andere handelingen
n.l. het rondbuigen
en het klinken. Het
eerste kan men doen
op een cylindervorFig. 16.
mig stuk hout (het
Een geklonken servetring
handvat van een
bezem b.v.) door het metaal daarop
zachtj es met een ijzeren of houten hamer
te bekloppen, nadat men den juisten
vorm heeft gegeven en het patroon heeft
aangebracht.

Fig. 18. Het rondbuigen van den ring.
Buig het koper om een metalen as. Een gasbuis met knie
en liens, zooals op de teekening te zien is, wordt hiervoor
gebruikt. Het verdient aanbeveling haar met lood te vullen.
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Het klinken.

Het maken van een servetring.

De klinknagels zijn van zacht koper en
worden in de gaten gestoken, die op dezelfde diameter geboord zijn als de nagel-

De servetringen, die afgebeeld zijn in
Fig. 17, kan men vervaardigen om zich
te oefenen in het klinken, zooals men in
Fig. 16 ziet, doch ze zijn nog beter geschikt
om den amateur in de beginselen van het
soldeeren in te wijden. Er zijn twee methoden om metalen met soldeersel aan elkaar
te verbinden; in het eerste geval soldeert
men door middel van een koperen bout,
waarmee men het dun vloeibare soldeersel,
dat uit lood en tin is samengesteld, in het
tweede geval gebruikt men een speciaal

Fig. 19. Het soldeeren van koper.
Het koper wordt met een touwtje omwonden. Verdere
beschrijving vindt men in den tekst.

dikte. Men moet een bolhamer gebruiken
ofschoon het werk ook met een platten
hamer gedaan kan worden. Fig. 15 toont
ons hoe men den hamer moet hanteeren en

Fig. 20. Een Incifersstandaard en aschbak.
De constructie van den aschbak is reeds behandeld
(zie Fig. 8).

de no. I--4 laten ons zien hoe de nagel er
uitziet bij het klinken. Voor het klinken
heeft men een stevig blok noodig, hetzij
een metalen met een ronde uitholling hetzij
een van hard kopshout. Het uitstekende
deel van den klinknagel wordt op deze
wijze plat om geslagen en krijgt een
koepelvorm, zooals wij in no. 4 van Fig. 15
zien afgebeeld. Men kan speciale drevels
(z.gn. snappers of klinkdoppers) koopen

voor dit doel, waardoor het oppervlak
mooi glad wordt, doch, tenzij men een
bijzonder goede afwerking verlangt, gaat
het met een hamer ook goed.

Fig. 21. De Incifersstandaard.
Knip het metaal in den gewenschten vorm uit
en burg het volgens de lijnen die op de teekening
zijn aangegeven.

geconstrueerde soldeerlamp, die een hooge
temperatuur verwekt, om het zilversoldeersel op de verbindingsplaats te doen
smelten.
Zacht soldeeren (waarbij dus het soldeer
gauw vloeibaar is) is niet moeilijk en
vooral als de te verbinden oppervlakken
glad en schoon zijn zal men meestal een
goed resultaat bereiken. Bij het maken van
een servetring met een met zacht soldeer
gemaakte verbinding moeten de versie-

/

Fig. 22. Hoe men den Incifersstandaard
en den aschbak aan elkaar klinkt.

ringsmotieven worden aangebracht terwijl
het metaal nog niet gebogen is. Men buigt
den ring evenals den papiersnijder om een
cylinder (wij zeiden reeds dat men hiertoe
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Fig. 24. Mask de knoop voor het uitzagen van de versiering.
Zie voor het vormen van de knoop Fig. 25. De motieven
wordendaarna uitgezaagd.
Fig. 23. Versierd
scharnier.
De verschillende
stadia voor het maken
en versieren van het
scharnier zijn te zien
in de Fig. 23A tot 25.

Fig. 23 A. Men heeft twee stukken
koper noodig om het versierd scharnier van Fig. 11 te maken.
Schrijf eerst de deelen van het
scharnier of die de scharnierbuis
of knoop moeten vormen.

de steel van een bezem kan gebruiken)
doch het is beter hiervoor een metalen
bankaambeeldje te nemen. Dit laatste is
echter vrij duur, doch men kan het vervangen door een korte gasbuis, een flens
en een knie, zooals men afgebeeld
ziet in Fig. 18. Als de pijp stevig
genoeg op de bank bevestigd wordt
zal men er heel wat werk mee kunnen verrichten, vooral wanneer men
haar bovendien nog met lood opvult.

met een laagje lak. Op het maken van
een sterkere verbinding met zilver en
op het soldeeren van verschillende voorwerpen zullen wij later terugkomen.

Een luciferstandaard.
De lucifersstandaard van Fig. 20 is een
werkstuk dat ons na de voorbereidende
oefeningen weinig moeilijkheden meer zal

Eenvoudig soldeerwerk.
Nadat men den ring gebogen heeft
moet men de verbindingsvlakken
vlak vijlen, daarna bestrijkt men
ze met fluxiet. Nu brengt men met
een heeten bout een laagje soldeer
Fig. 25. Hoe de knoop gemaakt wordt.
aan. De oppervlakken worden nog A toont ons het eerste stadium, het uiteinde van het koperen plaatje
over een ronden rand gebogen. Bij B en C ziet men hoe de
even Licht met een vijl behandeld wordt
cylinder gevormd wordt over een stalen staaf. Het onderste plaatje
zien hoe men de knoop op elk der beide deelen afschrijft en wegen daarna wordt de ring met een laat
snijdt. Zaag met een figuurzaag, aan dien kant van de lijn waar
touw vastgebonden, zooals getoond
het afvallende stuk ligt
is in Fig. 19. Het heete soldeerijzer
wordt op de verbindingslijn gezet en er bezorgen. Het onderstel bestaat uit een
tegen aan gehouden tot het soldeer begint aschbak, die gelijkt op dien van Fig. 8
te loopen (vloeien). leder teveel aan sol- en de luciferhouder kan gemakkelijk gedeersel kan met een mes weggekrabt wor- maakt worden door een in den vereischten
den, en, nadat men den ring gepolijst heeft vorm gezaagd stuk koper te buigen (zie
met puimsteenpoeder, bestrijkt men hem Fig. 21). Het werk is zoo eenvoudig, dat

,ID
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A
Fig. 26. Ontwerpen voor lade- en deurtrekkers.

Fig. 27. Constructie van den trekker.
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Fig. 28. Een eenvoudige
ladetrekker.
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Fig. 29. Hoe men de ladetrekkers maakt.
Men slaat een ronde uitholling in de metalen plaat, die
daarna in tweeen gezaagd wordt. Hierdoor verkrijgt men
twee trekkers.

Bij het ontwerpen
van een scharnier moet
men rekening houden
met het gewicht dat
het te dragen heeft en
in overeenstemming
hiermede bepaalt men
de dikte van het metaal en den diameter

wij er geen uitvoerige beschrijving meer
van behoeven te geven. De twee deelen
worden op elkaar geklonken met behulp
van een kort stuk ijzer, dat den kop van
den klinknagel bij het klinken ondersteunt,
zooals te zien is in Fig. 22.

Het maken en versieren van scharnieren.
De tot nu toe opgedane ondervinding

Fig. 30. Houten blok voor het
maken van uithollingen in het
koper.

Fig. 31. Hoe men het blok
aan een tafel bevestigt.

van de scharnieras. Voor een
scharnier van een kastdeurtje van
ongeveer 45 X 55 c.M. moet het
koper van No. 18 zijn en de scharnieras 2 5 m.M. De lengte van het
scharnier moet 5,6 c.M. zijn en
de platen hebben dus een breedte,
die hiermee overeenkomt, zooals
te zien is in Fig. 23 A.
Zaag eerst de bladen op maat
uit en zorg voor een extra rand,
Fig. 32. Het maken van de uitholling met Kamer en blok.
waarvan de knoop gemaakt moet
Hoe men het blok gebruikt als men uithollingen voor ladetrekkers
en andere ronde voorwerpen wil maken.
worden, deze rand moet iets breeder
zijn dan drie maal de middellijn
speciaal in het buigen van het materiaal, van de as. In de eerste plaats begint men
stelt ons in staat een versierd scharnier nu met een rand van elke plaat om te buite maken, zooals er in Fig. 23 een is afgebeeld. Gewoonlijk moet men de knik of
knoop van het scharnier maken voor men
het versieringsmotief aanbrengt, ofschoon
men bij een groot scharnier eerst den
ruwen omtrek kan maken ten einde
Fig. 33. Hoe men een schepje van een vierkant koperen
materiaal te besparen.
plaatje maakt (zie Fig. 34).

Fig. 34. Fen rond schepje.
Gemaakt van koper No. 20, de methode
is in Fig. 33 aangegeven.

Fig.! 35: en: 36. Ontwerpen voor versierde ladetrekkers.
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Fig. 37. Ronde sehaal. die gemaakt is door het midden
van de koperen plaat nit te slaan.
Maak een ronde uitholling in een blok bout en sla de
koperen plaat daarin uit. Zie pag. 240 voor den vorm
van de uitholling. De uithollingen op den rand worden
gemaakt met een ronden drevel.

gen over een stuk metaal dat een middellijn heeft gelijk aan de as van het scharnier.
Met lichte hamerslagen buigt men den
rand over een ronden kant, zooals in A
van Fig. 25 te zien is. De ronding moet
ver genoeg naar het midden zitten om de
knoop van het scharnier te kunnen sluiten
over een stalen staafje; men ziet dit afgebeeld in B en C Fig. 25. De juiste plaats
van de ronding kan men afmeten terwijl
het metaal nog vlak is indien men er
maar aan denkt dat de omtrek van een

Fig. 38. Ontwerp voor een kandelaar.

cirkel 3 1/, maal de middellijn is en deze
dus zooals eerder gezegd iets grooter dan
3 maal (3 11, dus) de middellijn der knoop
wordt. Men sluit de ronding nu over het
stalen staafje waarvan de diameter gelijk
is aan de as van het scharnier, zooals bij B.
Hiervoor kan men den platten kop van
den hamer nemen; wanneer het scharnier
geheel gebogen is verwijdert men het
stalen staafje.
Nadat men zoo als het ware twee buisjes
gemaakt heeft worden ze in drie of vijf
deelen verdeeld. Men ziet de verdeelstrepen in Fig. 25 afgebeeld; zij geven aan
Welke stukken weggezaagd worden. In 3
deelen noemt men een enkele, in 5 deelen
een dubbele knoop of lid.
Voor kleine deurtjes is het niet noodig
de verbinding te soldeeren, het slaan met
den hamer heeft het koper reeds hard ge-
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maakt. Men moet eenigszins voorzichtig
te werk gaan bij het wegzagen van'de
wegvallende deelen en er op letten dat de
zaagsnede zoo genomen wordt, dat deze
in het afvalstuk ligt, ook dit is te zien in
Fig. 25. Het scharnier is nu gereed om in
elkaar gezet te worden; dit doet men door
een kort ijzeren staafje door de openingen
te drijven met behulp van den hamer,
zooals bij het klinken.
Ten slotte zaagt men het versieringsmotief uit, zooals Fig. 24 ons toont; dit
gaat op dezelfde wijze als in reeds besproken gevallen en behoeft dus niet meer
te worden beschreven.

Het maken van deur- en ladetrekkers.
De deur- en ladetrekkers volgens de
ontwerpen, die in Fig. 26 zijn afgebeeld,
zijn vrij eenvoudig te construeeren. De
achterplaat (Fig. 27, A) moet van vrij
stevig materiaal vervaardigd zijn. De
dikte hangt natuurlijk of van het formaat
van den trekker, voor een achterplaat van
5 X 21 c.M. is No. 21 dik genoeg. De ring
wordt gemaakt van een ronde stang van
ongeveer 3 m.M . middellijn, die in een
cirkel van + 2-1c.M. middellijn
gebogen wordt,
zooals bij B te
zien is. De uiteinden moeten
aan elkaar gesoldeerd worden.
De ring wordt nu
aan de achterplaat bevestigd
Fig. 39. Vorm van den kaarsenmet een reepje
houder.
metaal, zooals C
ons laat zien, en verder vastgeklonken
zooals bij D is aangegeven.
Men kan op dezelfde wijze te werk gaan
bij ladetrekkers van grooter formaat, dock
men moet er voor zorgen dat alle deelen

Fig. 40. Kaarsenhouder en sehaal worden aan elkaar geklonken.
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dan in de goede verhouding vergroot worden. Een ander type, afgebeeld in Fig.
28, kan men maken door een vlakke
plaat eerst rond uit te slaan, zooals men
in Fig. 32 ziet. Dit procede opent trouwens
vele mogelijkheden voor het maken van
allerlei voorwerpen van geslagen koperwerk en geeft ons gelegenheid ons voor te
bereiden op het vervaardigen van koperen
schalen. Hiertoe heeft men echter in de
eerste plaats een houten blok noodig, in
den vorm van dat in Fig. 3o aangegeven.
Het wordt met een klemschroef op de
werkbank bevestigd (zie Fig. 31). De plaat,
waarop een cirkel is afgeteekend, wordt
nu op het blok gelegd, zooals in Fig. 32
is afgebeeld, en wel zoo dat men met den
hamer langs de lijn kan slaan om het
metaal te buigen. De plaat wordt rondgedraaid tot rondom een groef ontstaan
is. De bodem wordt vlak geslagen met een
houten hamer. Men gaat zoo door tot de
schaal -I- il c.M. diep is. De rand moet
zoo recht mogelijk geslagen worden, doch
men zal bemerken dat door de herhaalde
hamerslagen het metaal steeds harder
wordt, waardoor het onmogelijk wordt
voort te gaan tenzij men het weer zachter
maakt door het tot gloeihitte te verwarmen en het te laten afkoelen vOOr men
het weer bewerkt. Het metaal kan uitgegloeid worden door het in een vuur of
boven een gasvlam te plaatsen tot het
roodgloeiend wordt en men kan het afkoelen door het in lauw water te dompelen.
Heeft men de uitholling diep genoeg
gemaakt dan zaagt men de plaat doormidden, zooals in Fig. 29 te zien is, op deze
manier krijgt men twee ladetrekkers. Men
kan deze nog versieren door ze te behandelen met een drevel of door den
rand in een bepaalden vorm uit te zagen.
Twee ontwerpen hiervoor zijn gegeven in
de figuren 35 en 36, de daar afgebeelde
trekkers worden op dezelfde manier gemaakt als het handvat van Fig. 28.

Ronde schalen.
Door op dezelfde manier te werk te gaan
als bij het maken van de ladetrekkers,

kunnen we, zooals wij reeds zeiden, ook
een ronde schaal vervaardigen (zie Fig. 37).
Dit snort werk kan men echter sneller
verrichten als men gebruik maakt van een
uitgehold blok hout. In ons vorig artikel
over geslagen koperwerk ziet men zulk
een blok afgebeeld. Men dient er aan te
denken dat het oppervlak van de uitholling geheel vlak en glad moet zijn, daar
het koper bij het drijven precies den vorm
van de uitholling aanneemt.
De metalen plaat wordt eerst rond uitgesneden voor men de bodem gaat drijven.
Men zal het koper meerdere malen moeten
uitgloeien en het zal noodig zijn de plaat
zoo nu en dan om te keeren en op een
blok hout te leggen om de gedeukte gedeelten glad te slaan. De rand van een
ronde schaal, zooals die in Fig. 37, geeft
gelegenheid tot het aanbrengen eener versiering; in het gegeven voorbeeld wordt
deze aangebracht door een ronden houten
of metalen drevel. De kleine uithollingen
kunnen gemakkelijk gemaakt worden met
een kort stukj e beukenhout van een stok
waar men deuvels van afkort, dat men op
het eind eenigszins afgerond heeft met een
vijl, de plaat wordt op het kopshout van
een stuk zacht hout geplaatst of liever nog
op een dikke plaat lood.

Het afwerken.
Een groot gedeelte van het succes bij
het maken van eenvoudig koperwerk
hangt of van de afwerking. Het is niet
moeilijk een uitholling te maken en deze
te polijsten. Het oppervlak van het metaal
moet zoo glad mogelijk blijven. De afwerking is het beste als men het metaal
vlakt, d.w.z. als men het koper beklopt
op een gepolijst oppervlak en met een
gepolijsten hamer. Deze methode is reeds
behandeld in ons vorig artikel en wij zullen
er nog eens op terugkomen. Met den hamer
tracht men een glad oppervlak te verkrijgen, zonder vouwen, maar men zal heel
wat moeten oefenen voor men Been scherpe
kanten meer maakt of het metaal te veel
en te ongelijk inslaat.

Het iniiisten van platen met passe .partouts en
lijstpapier

Fig. 1. Een groot aantal behangselpapieren vormen een ultmuntend en goedkoop materiaal voor het inlijsten van
platen, teekeningen, enz. Snijd het behangselpapier in strooken. Gebruik een scherp mes en een liniaal en leg het papier
op glas. Hierdoor krijgt men een rechten rand.

Deze methode is langzamerhand zeer
populair geworden omdat zij niet veel
kosten met zich mee brengt en omdat
men er tevens een aardig affect mee kan
bereiken. Men bevestigt hierbij de teekening of reproductie tusschen een stuk
bordpapier en een glasplaat, die door
middel van gelijmde papieren strooken
aan elkaar geplakt worden. Door papier
te gebruiken kan men bij het inlijsten
geheel zijn persoonlijke smaak laten golden
daar men niet gebonden is aan een bepaald
patroon of bepaalde kleur.
Materiaal en gereedschap.
Men heeft slechts weinig materiaal voor
dit work noodig. Gegomde papieren strooken zijn in rollen van --I- io meter (12 yard)
verkrijgbaar in velerlei kleuren. Behangselpapier is echter even good te gebruiken en
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het aantal patronen is hierin veel grooter.
Bovendien kan men de strooken behangselpapier veel breeder knippen dan de
klaar gekochte strooken, waardoor tevens
het plakken gemakkelijker gaat (Fig. 1).
Het plakmiddel.
Het beste plakmiddel is gewone eenigszins dikke stijfsel, ofschoon ook dunne lijm
heel geschikt is. Het verdient aanbeveling
een flinke hoeveelheid suiker in het
plakmiddel op te lossen. Hierdoor laat
het papier niet los bij plotselinge weersverandering. Een kleine, stijve borstel
voor het insmeren van het plakmiddel, een
mes en een liniaal vormen het gereedschap.
Verder heeft men nog een flinke hoeveelheid oude kranten noodig, glas en bordpapier.
V-4
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twee teekentj es
met een potlood
op het bordpapier op de plaatsen waar de bovenhoeken moeten komen. Men
behoeft dan later de teekening
niet meer te verschuiven als ze
eenmaal opgeplakt is waarFig. 2. Hoe men er voor zorgt dat het karton waarop men de plaat plakt goed viak
door leelijke streDe plaat wordt op een stuk carton geplakt dat iets grooter is dan ten slotte noodig is. Maak
den achterkant van het bordpapier vochtig, leg het een paar uur tusschen het achterkarton en pen van het plakhet glas onder een sty pel zware boeken. Hierdoor zullen het achterste stuk karton en het karton
waarop de plaat geplakt is niet gaan buigen.
middel zouden
ontstaan.
Opplakken van de teekening.
Leg nu de plaat met de teekening naar
Het formaat van het bordpapier is beneden op een paar oude kranten en
grooter of kleiner naarmate men een Witten bevochtig haar aan den achterkant met
of gekleurden rand om de teekening een spons. Laat de teekening daarna even
wenscht. Als de teekening zelf op dik liggen om het papier overal even soepel
papier is aangebracht is het wellicht niet te laten worden. Bestrijk het papier daarna
noodig haar op te plakken, doch is dit met het plakmiddel. Druk de bovenhoeken
niet het geval dan doet men verstandig op de met potlood aangegeven teekens en
dit wel te doen en het plakmiddel goed druk de teekening verder op het bordte laten drogen. Het bordpapier moet iets papier. Leg een stuk papier over teekening
grooter zijn dan de glasplaat. Om er zeker en bordpapier en strijk de teekening met
van te zijn dat de teekening precies in het de hand glad. Deze kan zoodoende niet
midden komt maakt men van te voren beschadigd of verschoven worden.

Het glas.

Fig. 3. Hoe men de plaat precies in het midden onder het glas legt.
Meet den afstand van den rand van de plaat tot lien van het glas aan elken kant. Om elke onnauwkeurigheid op te heffen verschuift men het glas over de helft van het verschil der beide afstanden.

Glasplaten kan
men in elk formaat
in een Winkel van
verfwaren of bij
een glashandelaar
koopen. De rand
die de handelaar
verkrijgt door het
snijden met een
diamant is veel
kantiger dan die
Welke men verkrijgt door middel
van een gewonen
glassnij der, die
meestal door den
amateur gebruikt
wordt. Een groot
deel van het resul-
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twat van de afwerking hangt af
van de goede rechte afwerking
van deze randen.
Door een extra stuk bordpapier aan den achterkant te gebruiken, verkrijgt men een vlakken en rechten rand. Hierin worden tevens de hangertjes bevestigd waaraan de ingelijste
teekening wordt opgehangen.
Het carton, waarop de teekening
is geplakt en het stuk bordpapier aan de achterzijde moeten
volmaakt vlak zijn daar elke
neiging van het carton om terug
te springen de gegomde strooken uit hun stand trekt voor de
lijmgedroogd is.

Fig. 4. Snijdt het achterste karton en het passepartout samen af fangs de
randen van het glas.
Ilierdoor verkrijgt men een gladden en strakken kant.

Hoe men het passepartoutkarton en het bordpapier geheel
vlak kan maken.
Als men een teekening op een stuk
carton plakt gaat dit dikwijls krom trekken. Gelukkig bestaat er een eenvoudige en
gemakkelijke methode om dit te voorkomen. Als de opgeplakte teekening droog
of bijna droog is, wascht men den achterkant van het carton af met een rijkelijk
bevochtigde spons (Fig. 2). Hoe dikker
het carton is hoe sterker het bevochtigd
moet worden. Een dun stukje
bordpapier heeft maar weinig
water noodig. Leg nu het achterste stuk bordpapier op een
gladde onderlaag, hierop het
bevochtigde carton daarna het
glas en zet hierop een zwaar gewicht, b.v. een stapel boeken.
Laat alles een paar uur staan,
liefst een geheelen nacht. Men
zal dan bemerken dat ten gevolge
van het bevochtigen en den druk
de drie lagen een geheel vormen
Deze voorloopige behandeling,
die eenvoudig genoeg is, verzekert
u van een behoorlijk resultaat als
de plaat definitief wordt ingelijst.

De plaat komt in het midden.
Zorg dat de plaat in hit mid-

275

den komt te liggen door den rand tusschen buitenkant van het glas en de
plaat eerst aan den eenen kant
meten en daarna aan den anderen kant.
Zijn beide randen niet precies even
breed dan verschuift men het glas de
helft van het verschil (Fig. 3). Gewoonlijk zorgt men bij het inlijsten van
platen er voor dat de benedenrand iets
breeder is dan de bovenrand en de zijranden.

Fig. 5. Het maken en bevestigen der lessen.
Maak twee sneden met een mes aan den bovenkant van het achterste stuk
karton duw een smalle lus door elke snede met de punt van het mes.
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Fig. 6. Het vastllimen van de lussen
Aan den binnenkant worden de vrije einden van het band vastgeplakt en stevig bevestigd door er een stukje stevig
papier over te plakken.

Het afsnijden van het passepartout.
Bij het vaststellen van de plaats der
teekening legt men het geheel op een oude
plank of op een stuk dik bordpapier en
zoodra het glas goed ligt snijdt men het
passe-partout en het achterste stuk bordpapier bij met een scherp mes, zooals in
Fig. 4 te zien is, waarbij men er voor zorgt
dat het glas en het bordpapier niet meer

ten opzichte van elkaar verschuiven.
Gebruik een mes met een smal blad en
snijd precies langs den rand van het glas
door beide lagen tegelijk heen.

Het vastmaken van de hangertjes.
Knip nu de lussen, waaraan de plaat
moet worden opgehangen. Kleine lussen
van gewoon band, die door een paar
insnijdingen van
het achterste carton gehaald worden, zooals in Fig.
5 te zien is, zijn
voor dit doel uitstekend geschikt.
De einden van de
lussen worden op
den anderen kant
van het carton met
lijm of stijfsel vastgeplakt. Een klein
vierkant stukje
papier wordt er nu
nog over heen gelijmd (zie Fig. 6).

Fig 7 Het soepel maken van de omplakstrookjes.
Voor men de omplakstrookjes met lijm bestrijkt maakt men ze soepel door den voorkant t(
bevochtigen. Als dit niet kan moet men den achterkant bevochtigen en daarna na een paai
minutes nog eens, voor men het strookje van lijm voorziet. Doet men dit niet den loopt men
kans dat het papier van het glas of het achterkarton springt voor het goed vast zit.

Het klaarmaken
van het lijstpapier.
Klem nu het glas
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Fig. 8. Het opplakken van het strookje.
Knijp het geheel met een paar klemmen samen. De randen van het vel papier, dat men over het glas gelegd heeft,
geven de lijnen aan waarlangs men de strook moet plakken. Later wordt het weggenomen; men plakt het met eenpaar
druppeltjes lijm even vast.

en de cartons aan elkaar, zooals in Fig. 8
te zien is; zij zullen dan niet verschuiven
als de eerste twee strooken geplakt worden.
I Jzeren klemmen of houten waschknijpers zijn beide even goed geschikt. De
twee plakstrooken worden van het plakmiddel voorzien door ze met den voorkant
naar beneden op een krant te leggen en
ze op de gewone wijzc door middel van
een kleinen smallen borstel met het plakmiddel te bestrijken. Als het papier nogal

stiff is kan men den voorkant eerst bevochtigen met een spons, zooals in Fig. 7
te zien is. Hierdoor wordt het soepel,
zoodat men de strooken gemakkelijk om
kan buigen van den voorkant naar den
achterkant zonder dat men bang behoeft
te zijn dat het papier neiging zal vertoonen
los te springen vOOr het plakmiddel droog
is. Sommige papiersoorten, vooral enkele
behangselpapiersoorten beschadigen als
men de voorkant nat maakt. Men kan
deze soepel maken
door ze met den
voorkant naar beneden op een
handdoek te leggen, den achterkant met een spons
te bevochtigen, een
paar minuten te
wachten en ze
daarna weer te bevochtigen. Zoodra
bet water verdampt is bemerkt
men dat het papier
soepel genoeg is.
Men bestrijkt het
daarna met het
Fig. 9. Het plakken van de randen (1).
plakmiddel.
Ten einde een strakke rand to krijgen drukt men dew met het strookje op de tafel.
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de breedte van de
plakstrook. Legt
men nu de strook
op het glas dan
kan men de potloodlijn door het
glas been zien en
men zorgt er voor
dat deze juist bedekt wordt door
het papier. Ook
kan men een stuk
papier afknippen,
dat even breed is
als de strook in
zijn geheel verminderd met de
breedte van de
strook aan den
voorkant en dit
met heel weinig
Fig. 10. Het plakken van de randen (2).
lijm of ook wel
Men drukt nu het geheel verticaal op tafel en plakt de rest van het strookje op het
met water op het
achterste karton.
glas plakken. Men
De strooken aan den voorkant moeten ziet in Fig. 8 hoe men dit doet. De papiervan gelijke breedte zijn.
strooken worden bij het opplakken juist tot
Er zijn twee eenvoudige methoden om tegen di t papier gelegd. Als men klaar is kan
te zorgen, dat de strooken aan den voor- men dit papier gemakkelijk verwijderen.
kant overal even breed zijn. Men trekt
van te voren met liniaal en potlood een Het beplakken van de randen.
dunne lijn op het passe-partout op een
Leg iedere strook op haar plaats, bedek
afstand van den rand die iets kleiner is dan haar met een stuk droog, schoon papier
en strijk bier over
been met de hand
tot de strook overal vastplakt. Buig
de strook over de
rand en plak haar
aan den achterkant vast (zie Fig.
9 en io). Men b-,-,hoefd den buitensten rand niet te
wrijven daar bij
het drogen het van
te voren bevochtigde papier samentrekt en zich
aansluit bij de
Fig. 11. De hoeken worden in verstek gesneden.
Het is beter den hoek of te teekenen met een mes dan met een potlood, daar men de
randen van het
potloodstreep dan later niet behoefd weg te vegen, waardoor het vochtige oppervlak beschadigd
glas en het carton,
zou kunnen worden.
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Fig. 12. De vorm van de niteinden als men het verstek gesneden keen.

De hoeken.
De einden van de eerste strooken worden gelijk met het carton en het glas afgeknipt of afgesneden door een schaar of
een mes. Het is beter de eerste twee stroo-

ken goed te laten drogen voor men de
klemmen wegneemt om het tweede paar
op te kunnen plakken. Heeft men een
aantal platen in te lijsten dan kan men de
handelingen zoo indeelen dat men met

Fig. 13. Fantasierand.
Ontstaan door een combinatie van twee verschillende
behangselpapieren.

Fig. 14. Voorbeeld van een opgelegde lijst.
Men heeft twee strooken gebruikt, waarvan men een op een
rand carton heeft geplakt.
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krijgt dit effect door de gegomde
strook eerst op haar plaats te
leggen, de versteklijn af te teekenen op de plaats waar de eene
strook de andere kruist in den
hoek van het glas (Fig. II). en het
papier af te knippen met een
schaar (zie Fig. 12). Daarna plakt
men de strook vast op dezelfde
wijze als reeds is beschreven. De
klemmen worden niet verwijderd
voor het tweede paar strooken
droog is. Reinig de ingelijste plaat
van alle overblijfselen van het
plakmiddel.

Fantasielijstjes.
Men kan nog een aardiger resultaat bereiken door voor het omplakpapier een mooi patroon te
nemen of door op het glas een
lijstje te plakken van een ander
snort papier dan hetwelk men
voor het omplakken gebruikt.
Een smalle rand van het onderste
papier steekt dan uit buiten het
omplakpapier. Men ziet het resultaat hiervan afgebeeld in Fig. 13.
Fig. 15. Voor opgelegde lilsten.
Lijm strooken papier op kartonnen randen, doch slechts aan een vooren zijkant. Snijdt het karton, op de wijze als boven is aangegeven aan de
hoeken in verstek met een scherp mesje. Voor dit verstekken heeft men
een driehoek van 45' noodig die men koopt of zelf maakt door een zuiver
vierkant stuk karton volgens de diagonaal strak door te snuden.

ander werk kan beginners of voortgaan
terwijl de eerste strooken drogen. Het is
van groot belang voor den goeden gang
van zaken en voor een nette afwerking
dat deze eerste strooken goed droog zijn
voor men met het tweede paar begint.
Als men bier niet den tijd voor heeft
dan moeten de klemmen een voor een
overgebracht worden naar de kanten die
al beplakt zijn, waardoor de zijden die nog
beplakt moeten worden vrij komen zonder
dat de verschillende deelen ten opzichte
van elkaar hebben kunnen verschuiven.
Sommige lieden geven er de voorkeur
aan de hoeken van het tweede paar in
verstek te knippen om het geheel meer op
een houten lijst te doers gelijken. Men ver-

Omlijsten in relief en verstekken.

In Fig. 14 is de omlijsting
hooger dan het glasoppervlak
zoodat men den indruk krijgt alsof de
plaat in een houten lijst is gezet. Op
deze wijze kan , men gemakkelijk een
nog grouter aantal variaties makers. Het
verschil met de vorige methode is niet
groot: men snijdt strooken bordpapier van
de vereischte lengte en breedte en beplakt
ze aan twee aan elkaar grenzende kanten
met gekleurd papier. Zijn ze droog, dan
worden deze reepen carton op het glas
geplakt. Zij worden in de hoeken in verstek gesneden. Men duet dit door eerst
precies de lengte van elke reep af te meters
aan den kant van het glas waar deze komt
te zitten. De verstekken worden gesneden
zooals fig. 15 aangeeft, de driehoek geeft
de juiste hoek voor het verstek aan.

Het opnieuw stoppen van een matras
\Vat is onaangenamer dan te moeten
slapen op een ongelijke matras? Hoe kan
men verwachten een behoorlijke nachtrust
te genieten als de matras in een slechten
toestand verkeert? Doch daarom behoeft
men haar nog niet weg te gooien; het euvel

deel of van de kwaliteit. Goede bekleedstof kan men krijgen voor -4- I I.— per
meter en boordsel voor --1-- 5 cent per meter.
Haal al de vulling uit de matras en leg
deze in een bad of op een grooten doek.
Pluis nu het vulsel uit en leg de uitgepluisde stukken op een anderen doek. Schud de vulling
daarna tusschen twee stokken,
waardoor a] het stof verwijderd
wordt. Is men hiermee klaar
dan kan men de vulling in de,
schoone tijk stoppen.
Verkeert deze nog in goeden
staat dan moet ze gewasschen
en gestreken worden. Moet de
tijk echter vernieuwd worden
dan knipt men de nieuwe stof
precies op de maat van de oude
bekleeding, daar matrastij ken
zeer verschillend van lengte
zijn in overeenstemming met
de bedden waarop ze gebruikt
worden en hier dus geen maat
voor op te geven is.

Fig. 1. Het opmaken van een matras.
Verwijder de vulling van de matras door een klein gedeelte los to tornen en
leg ze in een bad of tell of op een groot stoflaken.

is met eenige handigheid gemakkelijk te
verhelpen. Als het mooi weer is kan men
het gedeelte van het werk waarbij men
nog al wat rommel moet maken in den
tuin of op de veranda verrichten.

Het maken van de tijk.

Heeft men de stof geknipt dan legt men
de zijkanten tegen elkaar (Fig. 4). Naai
de randen op den goeden kant met
boordsel om (Fig. 8). Speld nu de zijkanten
op den boners- en onderkant van de matras

Onderzoek de bekleeding.
In de eerste plaats moet men nagaan
of de bekleeding nog sterk is en in een
goeden toestand verkeert, daar het niet
verstandig zou zijn de vulling van een te
oude bekleeding te vernieuwen.

Het vernieuwen van de bekleeding.
Zou de bekleeding zoo versleten zijn
dat men die moet vernieuwen dan heeft
men voor een matras van 90 c.M. ongeveer
3,825 M. stof en 12,50 M. boordsel noodig.
De prijs hiervan hangt voor een groot

Fig. 2. Hoe de toefjes gerangschikt vb.
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del van een strijkijzer dubbel en speld het boordsel
om de zoom; later bevestigt men het boordsel op de
tijk met de naaimachine.

Afteekenen.

Fig. 3. Hoe de vulling gereinigd wordt.
Pluis de vulling uit en leg ze op een stoflaken

Op de nieuwe tijk kunnen nu de plaatsen voor
de kwastjes, die men voor
weinig geld kan koopen,
worden afgeteekend. Zijn
deze in uw woonplaats
niet te koop dan neemt u
eenvoudig een toefje wol
of watten.

ci
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De randen van de
matras aan elk aar
genaaid.
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Fig. 4. De randen van de matras aan elkaar genaaid

voor ze van boven- en onderkant worden gespeld.

vast en zorg dat de randen overal recht
zijn, zoodat de matras een zuivere rechthoek vormt (Fig. 2). Naai nu ook deze
zoomen weer aan den goeden kant van
de stof vast, vouw het boordsel door mid-

Fig. 5. Het reinigen van de vulling.
Men schudt nu de vulling door elkaar
met twee stokken, waardoor het losse
stof verwijderd wordt.

Fig. 6. Men speldt rand en boven- en onderkant aan elkaar voor men de till( stikt.

Men zet de kwastjes 15
c.M. van den zijkant en 15
c.M. van elkaar (zie Fig. 7).
Zij vormen aan beide zijden
rijen, waarbij de kwastjes
van de volgende rij tusschen
die van de vorige komen te
liggen, verspringen dus (zie
Fig. 2).
De nieuwe tijk is nu klaar
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om gevuld te worden. Men
gaat op dezelfde wijze te werk
als men de bekleeding gewasschen heeft; hierop zijn dan
echter de gaatj es van de oude
kwastjes nog te zien. Men
heeft een stoffeerdersnaald
van ongeveer 20 c.M. noodig,
een regelaar en een kluwen
driestrengs matrasgaren om
de zijkanten op te stikken.
Gebruik hiervoor de stoffeerdersnaald daar voor dit werk
de naald aan beide einden een
scherpe punt moet hebben om
voor en achterwaarts te kunnen
stikken, ook moet men de regelaar bij de hand hebben voor
het opwerken van het vulsel.

Het opnieuw vullen van
de matras.
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Fig. 7. Het afteekenen van de plaatsen, waar de toefjes komen te zitten.
Vouw de tijk in vieren en geef op dit vierdedeel de plaats aan van de toefjes.
Prik nu door de aangebrachte punten. Hierdoor wordt de matras aan beide
kanten overeenkomstig afgeteekend.

Wij beginnen nu de matras te vullen.
Leg de tijk op
de keukentafel
en druk het vulsel flink in de
hoeken, eveneens Tangs de
randen en doe
daarna
de
rest
Fig. 8. Hoe men de zoomen van een
van het
matras omboort.
vulsel
er in. Speld daarna de opening
dicht, dus niet vastnaaien, daar
het mogelijk is dat men naderhand
nog wat moet bijvullen.

daarna de naald er uit en maak een losse
strik. Haal den draad stevig aan, zoodat
het vulsel dicht tegen den rand getrokken
wordt. Steek nu de naald weer door den
rand en gedeeltelijk door den bovenkant,
dan terug door den rand, ongeveer 21 c.M.
van den laatsten steek verwijderd. In
Fig. II ziet men duidelijk hoe de steken

Stikken — het begin.
Als de matras gevuld is doe
dan een draad naaig-areii in de
naald. Leg in het eene einde een
knoop en begin den zijkant te
stikken 21 c.M. van den onderkant
en 21 c.M. van een hoek. Steek
de naald schuin in de richting van
den bovenkant door de vulling (zie
Fig. 9, 10 en ii). Haal de naald
niet heelemaal door maar steek
hem weer door den rand. Trek

Fig. 9. Het stikken van den rand.
Men neemt een lange naald van + 221 c.M. en steekt die door den rand
Let op de lussen rechts voor de draad strak getrokken wordt.
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Fig. 10. Het stikken van den
rand van de matras door middel
van een stoffeerdersnaald met
dubbele punt.

gemaakt worden.
Ga zoo twee of
drie maal den geheelen rand langs.
Hierdoor maakt
men twee of drie
rijen steken en
men verkrijgt een
stevigen rand aan
de matras (zie Fig.
2 en 9). Gebruik de
regelaar om de vulling in den rand
aan te brengen.

Fig. 11. Hoe men den rand stikt.
Steek de naald met het garen in de matras als in Fig. 10. Trek
den draad door tot dicht bij den bovenkant van de matras.
Duw de naald terug en steek de andere punt weer door
den rand. Steek de naald J 2i c.M. verder weer in en
herhaal de handeling.

Het tweede stadium.

vastgenaaid zijn, trek ze dan alle tot gelijke
diepte en leg in elk touwtj e een waste knoop.

Daarna worden de kwastj es aangebracht
(zie Fig. 12 en 13). Voorzie uw naald van

Doe niet meer werk dan noodig is.
Als de matras slechts van nieuwe
kwastjes behoeft te worden voorzien is het niet raadzaam den geheelen rand opnieuw te stikken;
men kan volstaan alleen het middenste vulsel te verwijderen, uit
te pluizen en weer op zijn plaats
te brengen, waarna men de kwastj es vastnaait.

Loont het werk de moeite ?
Als uw matras ongemakkelijk ligt
zal het vernieuwen er van zeker de
moeite loonen. Men dient er aan te
denken dat van zestig levensjaren
twintig te bed worden doorgebracht.

Fig. 12. Het insteken van een naald
met twee punten van 22/- c.M. voor
het maken van de toefjes.

garen en leg op het eind een
knoop. Steek uw naald door
het eerste merk op den bovenkant recht door de matras naar
het eerste merk op den onder' kant. Neem een kwastje en
haal het garen er door heen en
terug naar den bovenkant.
Steek ook hier de naald door
een kwastje en leg een losse
strik. Knoop de kwastjes niet
definitief vast voor ze allemaal

Fig. 13. Hoe men de toetjes vastknoopt.

Hoe men gebroken pooten van perschillende
meubels repareert
Voor alle reparaties geldt een stelregel, dringen, daar deze moeilijk te plaatsen is.
die men nooit punctueel genoeg in acht Om deze bezwaren te vermijden zaagt
kan nemen: stel niets uit tot morgen, zorg men het korte stuk direct boven de breuk
bij het begin van het vierkante gedeelte
er Moor dat gij het heden nog doen kunt.
De breukkanten zijn onmiddellijk na het van den poot af. Men ziet bij B hoe dit
ongeluk nog scherp en de deelen kunnen gedaan wordt. Het afgezaagde stuk wordt
dus samengevoegd worden zonder dat men op den poot vastgelijmd en het geheel
iets van de breuk ziet. Wacht men daaren- wordt ter zijde gezet om de lijm te laten
tegen Langer dan
slijten de kanten
af, zoodat men
was of een ander
stoppered materiaal moet gebruiken om nog een
behoorlijk resultaat te bereiken.
Bovendien wordt
op de constructie
van het meubel
flier
onnoodigen druk
.... ..... .....
.... .... ... ....
uitgeoefend zoo- aizagea
deuvel
dit stuk wordt
Lang de breuk niet
aan den poot
gelijmd.
hersteld is, hetgeen ten gevolge
kan hebben dat
de verbindingen
uit elkaar getrokken worden of dat
Fig. 1. Versehillende stadia bij het repareeren van een gedraaiden poot.
andere onderdeelen breken.
drogen. Het is van veel belang dat dit
Het repareeren van 'n gedraaiden poot stuk precies op de oorspronkelijke plaats
Een karakteristieke breuk ziet men af- wordt gelijmd. Men bemerkt nu eerst goed
gebeeld bij A, Fig. i. Bij Licht gebouwde dat er een gegronde reden bestaat voor
tafels met dunne pooten komt het vaak den raad om de reparatie zoo gauw mogevoor dat deze afbreken onmiddellijk lijk uit te voeren.
Nu moeten er twee volkomen gladde
onder den regel. Het ligt voor de hand dat
men hier de beste resultaten bereikt door oppervlakken met elkaar verbonden woreen deuvel te gebruiken, doch het is niet den en van deze is het midden gemakkelijk
gemakkelijk precies het midden te vinden te vinden. Bij D ziet men hoe men dit het
in het breukvlak. En zelfs indien dit niet best kan doen. Men zet een passer op
moeilijk was zou men de boor niet in het ongeveer de helft van de dikte van den
gekartelde oppervlak kunnen laten door- poot. De punt van den passer wordt zoo

c5

M.

4.

17-
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Fig. 2. Het eerste stadium bij het repareeren van een gebroken
poot. Met een passer zoekt het men midden op.

Fig. 3. In het midden slaat men een klein spijkertje. Daarna
wordt de kop van den spijker afgeknepen met een nijptang,
c.M. uitsteekt. Men vijlt er nu een
zoodat hij ongeveer
punt aan.

Fig. 4. De poot wordt in den juisten stand geplaatst en zachtjes
op het andere stuk van den gebroken poot gedrukt. Hierdoor
vindt men precies het midden van het andere stuk. Op deze
wijze kan men nauwgezet de plaats van de deuvels bepalen.

Fig. 5. De spijker wordt weggenomen en beide stukken
worden uitgeboord voor den deuvel. Dan worden de deelen
aan elkaar gepast. Het verdient aanbeveling de pooten met
een houtklem vast te zetten, daar anders het hout zou
kunnen gaan splijten bij het boren.
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dicht mogelijk bij den rand gezet en men
trekt een gebogen lijn over het midden.
Daarna zet men den passer aan den tegenovergestelden kant en trekt een tweede
lijn. Deze handeling herhaalt men twee
of meer keer, zoodat men vier of meer
lijnen krijgt die het midden benaderen (D).
De punt van de boor zet men nu in het
centrum van deze lijnen.

Maat van den deuvel.
De doorsnede van den deuvel dien men

groef vertoont die de overtollige lijm gelegenheid geeft weg te vloeien. Was deze
groef er niet dan liep men gevaar dat de
poot zou splijten zoodra men den deuvel
in den poot zou slaan, daar de lijm daaronder samengeperst zou worden. De einden zijn eenigszins afgeschuind zoodat de
deuvel gemakkelijk in het gat geschoven
kan worden. Verwarm zoowel den deuvel
als den poot en bestrijk den eersten met
lijm. Als men beide voorwerpen van te
voren verhit zal de lijm niet te gauw

houten plugje dat
vastgelijmd wordt.

Fig. 6. Hoe men schuin afloopende pooten repareert.

gebruikt hangt of van de dikte van den
poot en het gewicht van de tafel die hij
moet steunen. De diameter varieert van
1.2-2.5 c.M. Liefst gebruikt men een
spiraalboor daar deze een recht gat boort
en geen neiging vertoont met de nerf mee
te gaan, zooals de centerboor wel doet.
Men moet er vooral voor zorgen met de
noodige voorzichtigheid te boren daar
anders de afgebroken poot gemakkelijk
splintert. Ook moet men er op letten dat
de boor precies verticaal gehouden wordt.
F toont ons den deuvel. Wij vestigen er
de aandacht op dat deze in de lengte een

stollen. Doet ze dit wel dan verliest ze haar
bindende kracht. Laat de lijm drogen voor
de poot aan de tafel vastgemaakt wordt.
Het is raadzaam een houtklem of
sergeant te gebruiken als men de poot
bevestigt. Heeft men dien niet dan moet
men snel te werk gaan en den poot flink
aandrukken. De deuvel moet dan stevig
in de gaten sluiten. Veeg alle overtollige
lijm weg voor deze hard wordt. Kleine
gaatjes worden later gevuld met plastisch
materiaal of was. Fig. 2-5 toont ons een
andere methode, die uit de figuren en
onderschriften wel duidelijk is.
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Het repareeren van wigvormige
pooten.
De methode die men moet aanwenden
om wigvormige pooten te repareeren hangt
voornamelijk af van den worm van de
breuk. Wanneer, zooals in A, Fig. 6, de
breuk scheef is, dan is het in het algemeen
mogelijk den poot weer op zijn plaats te
zetten en de gelijmde verbinding te versterken met schroeven. Ook hier doet een
sergeant weer nuttige diensten dock het
is ook voldoende de deelen stevig aan
elkaar te drukken terwijl de breuk nog
nieuw is.
Als de lijm hard is kan men de schroeven
in het hoot draaien, zooals bij B te zien is.
Soms is het goed er nog een paar spijkers
bij te slaan.
Voor het geval de poot recht doormidden gebroken is (zie C) kan men het ge-

broken deel gewoonlijk niet meer op zijn
plaats zetten, daar deze door schroeven
niet versterkt kan worden en het niet
gemakkelijk is een deuvelverbinding te
maken. De methode die wij bij den gedraaiden poot toepasten is nu niet te gebruiken daar de breuklijn op die manier
hier niet sterk genoeg zou zijn. Is de poot
bovenaan gebroken, dan is het wellicht
raadzaam een nieuwen poot in te zetten.
Is de breuk onderaan dan zet men een
nieuw stuk tegen het oude, zooals bij D,
hetwelk wij een schuine liplasch noemen.
Deze verbinding is goed te schroeven en
men maakt aan het stuk wat nog aan de
tafel blijft zitten een afwerking als aan
het bovenste stuk bij D, terwijl men voor
het onderste stuk een nieuw gedeelte
maakt, daar het oude immers te kort
zou zijn.

Het verkorten van stoelpooten
Een stoel, die slechts
met drie pooten op den
grond steunt, is een bron
van voortdurende ergernis,
en bekend is het geval
van den huisvader, die,
om zulk een euvel te verhelpen, begon met van een
der pooten een stukje af
te zagen, met als resultaat,
dat, toen het meubel eindelijk stevig op den vloer
stond, hij van al de pooten
maar de helft had overgehouden.
Er bestaat echter een
eenvoudige manier om dit
ongemak doeltreffend te
verbeteren. Men legt namelijk den stoel omgekeerd op tafel. Leg een Men gebruikt een liniaal mn na te gaan waar de vierde poot afgezaagd moet
liniaal op het eene paar
worden ten einde den wippenden stoel van zlin euvel te genezen.
pooten. Neem een andere
liniaal en houdt deze tegen den korten evenwijdig zijn. Schrijf den vierden
poot van het andere paar. Schuif de poot af en zaag daarna het overtolliniaal heen en weer tot beide linialen lige stuk weg.

Het opknappen van meubels
Bijna iedereen heeft in zijn rommelkamer wel een meubelstuk staan, dat
eenigszins versleten en zelfs gehavend is,
doch door enkele eenvoudige reparaties
opgeknapt kan worden zoodat het „als
nieuw" weer een plaats verdient in te
nemen tusschen de nog niet voor het
gebruik afgekeurde meubelen. Ten einde
zulke reparaties toe te kunnen lichten
hebben we als typisch voorbeeld het
kastje van Fig. z gekozen, waarin alle
beschadigingen en fouten, die men aan

Fig. 1. Kastje met al de gebreken van een oud meubelstuk.
Op deze teekening ziet men al de gebreken, die een oud
meubelstuk kan hebben, afgebeeld. De reparaties worden
besproken in bijgaand artikel.

oude meubelen aantreft, vereenigd zijn.
Wij merken hier op: een gespleten of
gescheurd paneel, gebroken lijstwerk,
scheuren enz., ook is het politoerwerk dof
en beschadigd.

Kleine reparaties aan het houtwerk.
Het houtwerk moet in de eerste plaats
hersteld worden, en men begint met de
stukken die deel uitmaken van het geraamte, daar zij het belangrijkst zijn voor
de algemeene samenstelling. Zouden dus
de zwaluwstaartverbindingen van het
blad of de laderegels los zitten dan behan289

delt men die het eerst. In dit artikel zullen
wij echter alleen over kleine reparaties
spreken, daar die het meest voorkomen.
In andere artikelen zullen wij aangeven
hoe men ingrijpende verbeteringen bij
verschillende meubelstukken kan aanbrengen.

Hoe men scheuren herstelt.
Men ziet in Fig. i dat de zijkant van het
kastje aan den onderkant een leelijke
scheur vertoont. Een dun latje moet hier
in gelijmd worden. Om er zeker van te zijn
dat het latje in de scheur zal passen steekt
men hier een fijne zaag, b.v. een verstekzaag in, die men tot het einde door laat
loopen. De meeste scheuren loopen dood
naar een kant en juist daar is de zaag het
meest noodig, zij moet een spleet vormen
waar het latje in past. De dikte van het
latje moet iets grooter zijn dan de breedte
van de scheur. Het wordt aan een kant
schuin geschaafd zoodat het wigvormig
in doorsnede is, waardoor het in de spleet
geslagen kan worden en stevig klemt. Het
spreekt vanzelf dat het van dezelfde
houtsoort moet zijn als die van het
meubelstuk dat gerepareerd wordt. De
kanten van het latje en van de scheur
worden van lijm voorzien en de wig wordt
door middel van een hamer in het hout
gedreven, zooals in Fig. 2 te zien is. Zorg
er voor dat men hierbij den eenen kant niet
meer aandrijft dan den anderen kant. Als
de lijm hard geworden is verwijdert men
met een beitel en schaaf het overtollige
hout, men werkt het latje bij met een
schraapstaal en ten slotte met fijn schuurpapier. Beschadig de politoer om de
kanten niet meer dan noodig is met het
oog op het bijwerken.
Wij beschrijven de behandeling hier in
Naar geheel om duidelijk de verschillende
stadia te doen uitkomen. In werkelijkheid
zal men echter s peller en gemakkelijker
het werk ten uitvoer kunnen brengen door
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de structuur van het hout. Men kan, zoo
men niet te Lang er mede gewacht heeft,
meestal wel volstaan door de beide deelen
aan elkaar te lijmen. Ook maakt men de
beide kanten wel recht en moet er dan een
smalle strook tusschen aanbrengen ter
breedte als men noodig heeft, hetgeen van
de methode van recht maken en van den
vorm der gescheurde lijn afhangt. Ook
brengt men de strook dan wel op een der
zijkanten aan. In het uiterste geval zet
men een geheel nieuw paneel in.

Het repareeren van een gebroken
lijst.

4
Fig. 2. Het repareeren van een scheur.
Breng een wigvormig latje aan en voorziet beide kanten
en ook de kanten van het kastje van lijm. Nadat de lijm
gedroogd is schaaft men het latje bij.

alle fouten te repareeren en de vervangende onderdeelen direct achter elkaar vast
te lijmen en den volgenden dag deze
onderdeelen bij te werken.

Kan men het afgebroken stuk van de
lijst aan het blad nog terugvinden dan zou
men dit weer op zijn plaats kunnen lijmen,
terwijl men kleine spleetjes opvult met
plastisch materiaal of met gekleurde was,
z.g. harde was, die gekleurd is met verf
in poedervorm; men neemt dan roode
oker voor mahoniehout en gebrande omber

Scheur in het paneel van een deur.
Het paneel van de linker deur vertoont
eveneens een scheur. Daar dit paneel met
een lijstje is vastgezet is het raadzamer
dit uit de lijst te nemen en de deelen weer
aan elkaar te lijmen. Zou het paneel in
een sponning of groef bevestigd zijn dan
zou men alleen maar de hiervoren reeds
beschreven methode bij het zijpaneel
kunnen toepassen. Wanneer paneelen van
dit type splijten dan ligt de oorzaak van
het euvel heel vaak aan een lijmverbinding. Wil men dus de fout voor altijd herstellen dan moet deze verbinding uit elkaar
worden genomen, waarna men de deelen
weer passend maakt en aan elkaar lijmt.
Ziet men er niet tegen op dit te doen dan
moet er wel voor gezorgd worden de
oude lijm eerst weg te wasschen voor de
nieuwe aangebracht wordt. Het gebeurt
echter ook wel dat het paneel niet op een
lijmnaad gescheurd is, doch in de lengte
op een houtnerf, in dat geval ligt het aan

bijgeschaafd

Fig. 3. Het repareeren van gebroken Iffstvverk.
Als het afgebroken stuk niet meer te vinden is zet men er
een nieuw stuk hout voor in de plaats. Later wordt dat dan
bijgewerkt, zooals op de teekening te zien is. Kan men een
bijpassende lijst krijgen, dan is dat natuurlijk gemakkelijker.
Zaag het stuk in leder geval rechthoekig af.
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Fig. 4. Het repareeren van afgebroken fineer.
Men ziet op deze teekening hoe het fineer weggesneden
moet worden. Zorg dat de snede zooveel mogelijk met de
nerf meeloopt.

voor eikenhout. De was wordt in een
dekseltje of iets dergelijks gesmolten en
met de kleur vermengd. Men druppelt ze
terwijl ze nog vloeibaar is in de gaatjes.
Ook voor het vullen van spijkergaten is
deze methode aan to bevelen.
Als het gebroken stuk niet meer voorhanden is moet men er een ander voor in
de plaats aanbrengen. Zou men eenzelfde
lijst kunnen krijgen dan moet men die
gebruiken dock het is niet waarschijnlijk,
vooral bij oude meubels, dat men zulk
een lijst zal vinden.
Men moet dan een gewoon blokje hout
inlaten en dat later den vereischten worm
geven. De verschillende stadia ziet men in
Fig. 3 afgebeeld. Men maakt met de zaag

Fig. 6. Het verwllderen van bobbels in het fineer.
Snijd eerst het fineer door op de plaats waar de bobbel zit.
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Fig. 5. Het aanbrengen van het nieuwe fineer.
Bestrijk de ondergrond met lijm en beide kanten van het
nieuwe stuk fineer, dat iets dikker moet zijn dan het oude.
Druk het fineer aan met een hamer, zooals de teekening
aantoont. Als de lijm droog is wordt het overtollige fineer
weggesneden.

een snede door de lijst zoodat het gebroken
Bind verwijderd kan worden. Voor het wegsteken van het overtollige hout neemt men
een beitel. In het volgende stadium, B,
zaagt men een nieuw stuk hout dat ten
ruwste zooveel mogelijk afgewerkt wordt
volgens het profiel der lijst en men zorgt er
voor dat het precies in de open ruimte past.
Het wordt vastgelijmd en men laat de
lijm drogen. Bij C ziet men het stuk als
het bijgewerkt is. Voor het bijwerken gebruikt men meerendeels een Schaaf. Bij
het holle deel maakt men, zoo men over

Fig. 7. Het verwjjderen van bobbels in het fineer.
Breng de lijm onder het fineer en wrijf het plat met
de achterkant van den hamer.
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geen „rond" beschikt, gebruik van een
vijl of van ruw schuurpapier dat men om
een rond stuk hout heeft gewonden. Op
deze wijze kan men den vorm van de lijst
precies namaken.
Alle soortgelijke beschadigingen kan
men op deze manier repareeren. Is bijv.

zijkanten van het fineer. Men legt het
blad vlug neer en strijkt het glad met den
achterkant van een hamer, zooals in Fig. 5
te zien is. Is de lijm te koud dan verwarmt
men haar door een doek in heet water te
doopen, dezen uit te wringen en hem op
het fineer te leggen. Als de lijm oink droog
is geworden kan het overtollige fineer
weggesneden worden. Men werkt het bij
met een schraapstaal en fijn schuurpapier.

Oneffenheden in het fineer.

Fig. 8. Het repareeren van handvaten en laderegels.
De afgesleten deelen worden verwijderd en in plaats daarvan
lijmt men een nieuw stukje hout vast. Het hout wordt
bijgeschaafd als de lijm droog is.

de hoek van een tafelblad afgebroken, dan
zaagt men het beschadigde deel weg en
lijmt een nieuw stuk hout er voor in de
plaats; ook dit wordt bijgewerkt zoodra
de lijm droog is.

Afgebroken fineer.
Wij gaan nu over tot de behandeling
van laden, waarvan het fineer is afgebroken. Evenals bij de beschadigde lijst
moet het hout om de breukplaats weggesneden worden. Als het eenigszins
mogelijk is snijdt men met de nerf mee.
Gaat dat niet dan moet de snede althans
schuin op de nerf staan en niet rechthoekig. De stippellijnen van Fig. 4 laten
ons zien hoe de insnijdingen gemaakt
worden. Men gebruikt een beitel om een
rechte snede te maken en men tilt er de
afvallende stukken mee op om ze zoo te
verwijderen.
Het nieuwe fineer moet iets dikker zijn
dan het oude. Het kan eveneens afgesneden worden met een beitel en de
kanten worden bijgeschaafd om het goed
passend te maken. De onderlaag moet van
lijm voorzien worden, evenzoo de beide

Vaak treft men in fineerwerk onregelmatigheden aan in den vorm van bulten,
die met lucht gevuld zijn. Het heeft geen
zin het fineer te verwarmen en daarna weer
neer te drukken, deels omdat de oude lijm
niet meer houdt en deels omdat de lucht
niet kan ontsnappen. Als het fineerwerk
nog betrekkelijk nieuw is kan men het
euvel trachten te verhelpen door met een
dunnen spijker of els een gaatje in de bult
te prikken, het fineer te verhitten door
middel van een strijkijzer en den bobbel
weg te drukken met den achterkant van
den hamer. Heeft dit geen succes dan moet
men de bult doorsnijden, nieuwe lijm
tusschen het hout en het fineer brengen
en het fineer glad strijken. Men kan een
pennemes of een dunnen beitel nemen om
het fineer door te snijden, zooals in Fig. 6

Fig. 9. Hoe men de politoerbal hanteert.

te zien is. Daarna bestrijkt men het blad
van het mes met lijm en steekt dit onder het
fineer, zooals wij in Fig. 7 zien afgebeeld;
beide kanten van de snede worden op
dezelfde wijze behandeld. Neem een over-
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maat van lijm en zorg er voor dat elk deel
er mee in aanraking komt. De achterkant
van den hamer wordt over de gerepareerde
plaats heen en weer geschoven, zooals in
Fig. 5. De lijm zal het fineer weldra pakken
zoodat dit niet meer naar boven springt.
Zoo noodig legt men er een paar uur een
zwaar voorwerp op.
Om te controleeren of het fineer geheel
op de onderlaag is geplakt tikt men met de
vingernagels op het oppervlak. Als men
nog steeds een holle bult voelt is het fineer
niet goed opgeplakt.

Reparatie van laderegels en handvatten.
Fig. 8 toont ons hoe wij andere kleine
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reparaties moeten uitvoeren. De afgesleten
deelen van de laderegels worden weggesneden en nieuwe stukken hout worden
er voor in de plaats gelijmd. Zij worden
bijgeschaafd zoodra de lijm droog is.
Dezelfde methode volgt men bij het repareeren van knoppen. Men zal vaak zien
dat de ladestoppen afgesleten of zelfs
geheel verdwenen zijn. In beide gevallen
moet men nieuwe stoppen vastlijmen en
-spijkeren.

Het onzichtbaar maken van kneuzingen.
Kneuzingen kan men vaak wegmaken
door er een natten doek over te leggen en
bier met een heet strijkijzer over heen te
strijken. Hierdoor
zwelt het hout op.
Als dit niet helpt
dan moet het gat
opgevuld worden
met gekleurde was
of plastisch materiaal. Het verdient
aanbeveling den
bodem van het gat
eenigszins ruw te
maken om de was
goed te doen pakken. Laat de was
van een puntig
stokje afloopen en
zorg dat het oppervlak van het
opgevulde gat hooger komt te liggen
dan dat van de
omgeving. Werk
de reparatie bij
met schuurpapier.

Bijpolitoeren.

Fig. 10. Waar men moet kUken als een lade niet goed past.

Is een meubelstuk langen tijd
in gebruik dan
wordt het oppervlak vettig en vuil.
Voor men het opnieuw politoert
moet het vet ver-
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Zijkanten
wijderd worden.
afgesleten
afgesleten door
Hiervoor kan
do ladestop
men het best een
soda-oplossing
gebruiken, loch
deze moet zeer
slap zijn. Een
klein stukje soda
in een liter water
is genoeg. Een
sterke oplossing
zou het politoer
meenemen en het
base
werk doen missehroeven
lukken. Veeg het
geheele oppervlak met een
bodem
base
verbindIngen .gescheurd
doek af en wasch
Fig. 11. Onderkant van de lade met slijtage-plekken.
daarna onmiddellijk alle sodadeeltjes weg met schoon water. Gebruik beweging heen en weer. Begint zij te trekniet meer water dan absoluut noodzakelijk ken dan bevochtigt men den onderkant
is (vooral bij fineerwerk) en droog het hout met een weinig lijnolie. Heeft men een
zorgvuldig met een doek af. De gedeelten oppervlak in zijn geheel behandeld dan
die van nieuw fineer zijn voorzien moeten laat men dit drogen en gaat men door met
nu gekleurd worden, opdat ze in tint gelijk een ander. Wanneer het eerste oppervlak
komen met de rest van het oppervlak. weer aan de beurt komt dan schuurt men
De politoer wordt op het hout gebracht dit af met gebruikt schuurpapier en hermet een politoerbal, gemaakt van katoen, haalt men daarna de handeling. De laatste
dat omwonden is met een linnen doek. De streken met de bal worden echter met de
politoer wordt op het katoen gegoten en nerf mee gemaakt. Fig. 9 toont ons beide
de doek wordt er om heen geslagen. Zorg stadia; voor een meer uitgebreide behandeling van het politoeren zie het hoofder voor de linnen doek strak te trekken
zoodat deze Been vouwen vertoont. In het stuk over beitsen en politoeren.
begin wrijft men de bal in een draaiende

Waarom een lade klemt.

Fig. 12. Als men zwaluwstaarten vastslaat moet men een plankje op de

verbinding leggen en dear op slaan.

Menigeen koestert de onjuiste
meening dat een lade klemt om
dat zij te breed of te hoog is en
dat men het euvel gemakkelijk
kan verhelpen door de plaats
waar zij klemt bij te schaven.
Gewoonlijk is echter juist het
omgekeerde het geval. De lade
is zoo versleten dat ze niet meer
recht loopt, zoodat een zijde een
sterkeren druk uitoefent dan een
andere waardoor de beide kanten
dus niet meer evenwijdig zijn met
de ladeloopers. Men moet dus de
onderdeelen die afgesleten zijn
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nog duidelijker,
de lade is hier
omgekeerd.

Het repareeren
van de zwaluwstaartverbindingen.
In de eerste
plaats moeten de
zwaluwstaarten
opnieuw gelijmd
worden. Probeer
de verbinding
niet te repareeren door er een
bodemdeelen
paar spijkers in
aan elkaar
te slaan, het zal
gelijmd.
slechts tijdelijk
Fig. 13. Het lijmen van latjes op de afgesleten zjjkanten.
helpen en het
vervangen door nieuwe. Fig. io toont ons staat leelijk. Als slechts het gedeelte
een lade, die de meest voorkomende fouten van een verbinding losgelaten heeft kan
vertoont, elk van deze is reeds op zichzelf men de lijm tusschen de open naden
voldoende om de lade te doen klemmen. brengen en de verbinding vastslaan. Voor
De zwaluwstaartverbindingen zijn los, het geval alle verbindingen los zitten kan
waardoor een zijkant uitsteekt, zoodat
men de lade beter uit
deze de lade breeder maakt dan zij behoort
elkaar nemen en de deelen
te zijn. De bodem is losgeraakt aan den achopnieuw lijmen.
terkant en krast dus tegen den laderegel.
Een opmerking nog omTen derde, en
trent het vastslaan van de
dit komt het
zwaluwstaarten. Sla
meest voor, zijn
niet onmiddellijk
de onderzijden
met een hamer tegen
van de zijkanten
de verbinding, want
afgesleten.
dan kan men er
Twee onaangename gebreken
zijn hiervan het
gevolg: de achterkant van de lade
vertoont neiging
tot zakken waardoor de lade dus
klemt en bovendien schaaft de
bodem over de
ladestoppers die
aan den laderegel
bevestigd zijn.
Deze gebreken
ziet men in Fig. II
Fig. 14. Het afschaven van de latjes om de lade te doen passen.
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bijna zeker van
zijn dat de hoeken beschadigd
worden of dat
in ieder geval
het hout gedeukt
wordt. Fig. 12
toont hoe men
het wel moet
doen. Men legt
een plankje op Fig. 15. Het klemmen van een lade wordt vaak veroorzaakt doordat het houtgezwollen is.
de verbinding en Het komt voor, dat het hout van een lade of van het houtwerk er om heen opgezwollen is,
zal de lade klemmen aan de zijkanten (A) of aan
slaat hier met den omdat het vochtig is geworden. Dientengevolge
den bovenkant (B).
hamer op. Doet
men dit dan wordt de kracht van den omdat deze niet haaksch zijn en deels
slag over de geheele verbinding verdeeld omdat de slijtage altijd het grootst is aan
de achterzijde. Men zou dos als men een
en de hamer laat geen spciren na.
latje op den onderkant van de zijden
Het repareeren van afgesleten zij- Wilde zetten dit wigvormig moeten maken,
kanten.
zoodat het naar voren dun uitliep; dit is
Fig. 13 toont ons hoe de afgesleten zij- niet aan te bevelen omdat zulk een donne
kanten gerepareerd worden. Nieuwe stuk- rand aan de voorkant moeilijk zou blijven
ken hout worden op de kanten gelijmd. zitten en spoedig afschilfert. Het is veel
Het is echter niet voldoende de latjes beter de zijkanten weg te schaven of te
gewoon op de kanten te lijmen, deels steken tot aan de stippellijn, die in Fig. 13

Fig. 16. Het geneesmiddel.
Als een lade klemt, zooals bij Fig. 15 is beschreven dan
schaaft men de betreffende kanten wat bij. Men ziet hier
hoe met een blokschaaf een zijkant wordt bijgewerkt.

Fig. 17. Het glad schuren na het schaven.
Behandel de deelen die bijgeschaafd zijn met schuurpapier,
dat om een stuk hout gevouwen is. Men krijgt op deze
wijze een glad oppervlak, waardoor de lade gemakkelijk in
en uit zal schuiven.
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te zien is, en hier nu vrij breede latten op in een moderne constructie triplexhout
te lijmen. Schrijf op de zijkanten af tot voor den bodem gebruikt en dit krimpt
hoever het hout weggenomen moet worden niet. Men verhelpt het euvel door den
en steek het overtollige hout weg met een bodem naar voren te schuiven en hem
beitel. Bij het afwerken neemt men een opnieuw vast te schroeven of te spijkeren
Schaaf voor het deel even achter den tegen den achterkant. Gewoonlijk steekt
voorkant tot den achterkant. Het kleine de bodem een eindje buiten den achterkant
stukje aan den voorkant dat men niet
kan schaven maakt
men vlak met een
beitel, waarna men
het afwerkt met een
stuk ruw schuurpapier dat men om een
stuk hout gewikkeld
heeft.
Het is gemakkelijk
genoeg de nieuwe
latten op te lijmen.
Ze moeten van hetzelfde hout zijn als
dat van de lade en ze
Fig. 8. Het gebruik van de blokschaaf bjj den bovenkant van een lade.
molten niet te dun gemen gebruik maakt van een blokschaaf moet men er zich wel van overtuigen dat
nomen worden. Hier- Voor
de lade niet klemt omdat zij andere gebreken vertoont. Wij hebben dit punt uitvoerig
in het bijgaande artikel behandeld.
door kan men ze later
nog bijschaven als
men de lade passend maakt. Het laatste uit, zoodat deze onvermijdelijke krimping
stadium ziet men afgebeeld in Fig. 14. van het materiaal Been nadeelige gevolgen
Men gebruikt een voorlooper om de lade voor de oorspronkelijke functie van de lade,
bij te schaven. Het is sours aan te bevelen het opbergen van voorwerpen, ten gevolge
een paar spijkers door de latten te slaan heeft. Scheuren in een bodem vinden
als men ze vastgelijmd heeft. Doet men gewoonlijk plaats bij een verbinding ofwel
dit echter dan moeten ze met een drevel lijmnaad. Men neemt den bodem dan uit
onder het oppervlak geslagen worden, ten de lade en lijmt de deelen weer aan elkaar.
Is het hout echter in het midden van een
eerste omdat het hout daarna bijgeschaafd
wordt en ten tweede omdat spijkers een plank gespleten dan wordt het moeilijker
ongelijkmatige slijtage veroorzaken. Het deze te lijmen, men neemt dan een stuk
oppervlak slijt dan weg behalve op de linnen dat men aan den onderkant van
plaatsen waar de spijkers zitten die lang- den bodem vastplakt en op elk deel
evenveel van af de scheur genomen wordt.
zamerhand uit gaan steken.
Wees met de breedte niet te zuinig, doch
De bodem.
neem de heele strook 8 a io c.M. breed.
Als de bodem alleen aan het achterschot
losgeraakt is dan behoeft men hem slechts Hoe opgezwollen hout te behandelen.
Het komt zoo nu en dan voor dat het
opnieuw vast te maken.
Gewoonlijk echter is de bodem gekrom- hout van de lade opzwelt. In dit geval
pen waardoor een spleet aan den voorkant kan men eerst probeeren of het opgeontstaan is. Dit is vooral het geval bij zwollen gedeelte met een warm strijkijzer
oude laden. Nieuwe laden vertoonen weg te krijgen is. Gaat dit niet dan moet
zelden dit gebrek omdat men gewoonlijk men de lade een weinig bijschaven.
VI — 2.

Zolen en hakken van schoenen
Een waarschuwing.
Als men een schoen wil repareeren moet
men beginnen met de versleten zool te
verwijderen, doch men dient er rekening
mede te houden dat bij modern, met de
machine gemaakt schoeisel, vooral bij
gelijmde damesschoenen met dunne zolen,
het niet mogelijk is de zool te verwijderen
zonder het geheele model van den schoen
te bederven. Sommige hooge hakken van
damesschoenen bestaan dikwijls uit een
blokje hout, waarover een dun huidje
leer of celluloid. Mocht men met zulk snort
schoenen te doen hebben en is het leer van
de hak aan den onderkant versleten dan
doet men beter den schoen naar een schoenmaker te brengen. Dunne zolen (die alleen
met de risico dat de schoen zijn worm zal
verliezen verwijderd kunnen worden) wor-

Fig. 1. Het verwilderen van de versleten zoollagen.

den dan ook in vele gevallen alleen gerepareerd door er een spiegelzool op te
brengen. Van het model gaat hoegenaamd
niets verloren en deze gemakkelijke werkwijze wordt dan ook veel toegepast, voor
het opbrengen van de nieuwe zool is het
gewenscht om de oude zool eenigszins
ruw te maken.

Verzolen.
Het verwijderen van de oude zool.

Een schoen met een rand vertoont altijd
twee lagen. Leg den schoen op de ijzeren
leest. Duw het blad van een schroevendraaier (zie Fig. 1) tusschen de beide lagen
en maak de zool langzamerhand Tangs den
rand los. Als de schoen genaaid is snijdt
men de steken met een scherp mes door
terwijl de zool wordt losgewrongen. Zijn

Fig. 2. Gebruik een nijptang om de zool los te maken.
Nadat men de lagen die versleten zijn weggenomen heeft
kan men als het noodig blijkt de zool van den schoen
aftrekken door middel van een nijptang. Zorg er voor niet
de rest van het onderwerk mee te trekken.

Zet de schoen op de ijzeren leest. Verwijder de gesleten
zoollagen door middel van een schroevendraaier. Al de zool
vastgestikt is_:,snijd dan de draden, naarmate het werk
vordert, door.
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mes schuin te houden. Verwijder alle
overblijfselen van
de steken en gebruik een nijptang
om de nagels te
verwijderen . Daarna neemt men een
rasp om de onderzool glad te maker',
zoodat men een
nieuwe zool kan
aanbrengen.

Fig. 3. Het snijden van den schuinen kant aan den bal van den schoen.
Snijd een schuinen kant aan de oude zool en aan den binnenkant van het nieuwe stuk leer.

Het afteekenen
en uitsnijden
van de nieuwe
zolen.

De oude zool
mag nog niet wegde schoenen genageld dan kan men het gegooid worden daar men haar als model gewerk sneller doen opschieten door een bruikt voor het uitsnijden van de nieuwe
nijptang te gebruiken, terwijl men de zool zool. De omtrek kan op het nieuwe leer naoptilt en naar achteren trekt.
getrokken worden met een els of een ander
puntig gereedschap. Vergeet niet de zool
Het prepareeren van den schoen voor om te keeren als men den omtrek voor
het aanbrengen van een nieuwe zool. b.v. den linker schoen heeft afgeteekend,
Snijd de oude zool af voor de bal van men gebruikt hetzelfde model voor den
den schoen, laat den afgesneden rand zoo rechter schoen, zoodat men er zeker van
geleidelijk mogelijk verloopen door het is een bij elkaar passend paar te krijgen.
Snijd de zolen iets
grooter af dan noodig is; zoodoende
houdt men eenige
speling over voor
het bijsnijden, als
men de zool op
den schoen genageld heeft. Men
moet er echter
voor zorgen de
zool niet te lang
af te snijden, daar
dit niet beter is
voor de schoen
en aanleiding kan
zijn dat de oude
zool breekt en door
het niet mede omFig. 4. Het pas maken van de nieuwe zool.
buigen eerder los
Spijker de nieuwe zool met een paar spijkers vast. Snijdt het leer daarna ongeveer in den
zou
laten.
goeden vorm bij. Door het schuinsnijden van de zool is deze bij de bal net te dik.
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Het opbrengen van de nieuwe zool.
Men onthoude goed dat alle leer wat
verwerkt moet worden eerst nat gemaakt
moet worden. Aileen bij zolen die men op

Het passend maken van de nieuwe
zool.
De op deze wijze behandelde zool wordt
nu met een paar spijkers op den schoen
genageld en wel bij de teenen en
aan den achterkant. Met een mes
snijdt men de zool in den goeden
vorm, zooals men in Fig. 4 ziet
afgebeeld. Men kan nu beginnen
met het vastnagelen.

Het vastnagelen van de zool.
De nagels moeten Lang genoeg
zijn om juist door het leer van
de zool en den schoen te gaan
en daarna in de binnenzool te
klinken als men ze recht op het
Fig. 5. Het vastspilkeren van de zool.
ijzer van de leest slaat. Na eenige
Voor een schoen met een breeden rand moet men lange nagels gebruiken,
die men schuin in het leer slaat. Doet men dit, dan kan men er zeker
ondervinding te hebben opgevan zijn dat de kanten niet gaan wijken en dat de nieuwe zool stevig
daan is het niet moeilijk bij het
vastgespij kerd is.
slaan te voelen of de nagels bede schoen wil lijmen mag het leder niet hoorlijk geklonken worden of niet, doch
worden natgemaakt. Men moet nu precies in het begin is het raadzaam even te kijken
zulk een schuinen kant maken als de oude of men wel goed slaat. Men kijkt dan naar
zool bij de bal van den schoen vertoont. het glimmende plekje aan den binnenkant
Men schalmt dus den binnenkant van de
nieuwe zool of met een mes, men ziet in
Fig. 3 hoe dit gebeurt. Het mes wordt
steeds scherp gehouden door het over
amerylpapier te strijken of bij te vijlen.
Na vooraf de nieuwe zool in het water
te hebben gedoopt om het leer buigzamer
te maken, draait de schoenmaker het leer
in dit stadium van de behandeling door
een snort ijzeren mangel: Ovals genaamd.
De amateur kan hetzelfde resultaat bereiken als de schoenmaker beoogt door
het leer met een hamer op de ijzeren leest
te kloppen. Dit bekloppen doet men voor
de meerdere sterkte; ook kan men tegenwoordig reeds beklopt leer koopen.
;‘,`
Leg het leer zooals het op den schoen
Fig. 6. Eenvondige reparatie van een hak.
komt te liggen, dus met den onderkant
Verwijder de eerste en de tweede laag, die versleten zijn.
naar beneden, op de leest. Klop snel van
Vervang de oude lagen door nieuwe stukken en spijker
ze vast. Snijdt daarna het leer bij met een scherp mes
het midden uit naar den buitenkant. Het
tot men den juisten vorm heeft bereikt.
leer wordt nu samengedrukt en de zool
krijgt den vorm van een ondiepe kom. waar de nagel door de zool is gekoinen of
Hierdoor valt het den amateur gemakke- men voelt met den wijs- of middelvinger
lijker de zool passend op de schoen aan te of alles in orde is. Sla de nagels op afbrengen daar de afgesleten schoen nooit standen van ongeveer 1.2 c.M. van elkaar
geheel vlak is doch eenigszins rond uitstaat. langs den rand, zij moeten o.6 c.M. van
4"447#*,,,,
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dien rand verwijderd blijven. Heeft men
een schoen met een breeden zoolrand
onderhanden, zooals bij Amerikaansche
schoenen veel voorkomt, dan mag men de
nagels niet verder van den rand verwijderd
in het leer slaan, daar men kans loopt dat
de zool en de rand als men dat doet niet
tegen elkaar zullen sluiten, waardoor het
water en veil van de straat zich tusschen
beide lagen zal verzamelen. Wil men de
beide deelen van den rand stevig aan elkaar
verbinden terwijl tevens de nagels door den
binnenzool zoo geplaatst zijn dat ze goed
houden, dan moet men iets langere spijkers
nemen, die in een hoek door het leer
geslagen worden, zooals in Fig. 5 te zien is.

Fig. 8. Het afsehuren van de zool of de hak.
Hoe men den schraper moet houden om een mooi glad opperviak te krijgen. Een stuk gebroken glas, dat men vaak vernieuwt, is voldoende. Maak snelle, korte streken.

Heeft men de geheele zool, ook bij den bal
van den voet goed vastgeklonken dan behoeft men alleen nog maar het leer aan
den rand bij te snijden. Zoodra het leer
droog is kan men het schuren met een viji
of met schuurpapier. Ten slotte wordt het
geverfd en gepoetst, doch hier komen wij
weldra op terug.

Geheel versleten zolen.
Zijn de zolen geheel versleten, zoodat
zij een gat in het midden vertoonen dan
kan men dit stoppen met een stuk vilt
dat men b.v. uit een ouden hoed knipt.
Fig. 7. Het repareeren van een (link afgesleten hak.
Verwijder een of twee van de versleten bovenste lagen.
Snijdt nu de overgebleven afgesleten deelen van de andere
lagen recht af. Vul de ruimte op met een nieuw stuk leer
en spijker dit vast. Snijdt de hak bij. Bedek nu het geheel
met twee nieuwe lagen.

Verzolen van met de hand gemaakte
schoenen.
Deze kunnen niet gepend worden noch
met houten noch met ijzeren pennetjes,
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doch moeten ook weer genaaid worden,
z.g.n. op rand genaaid schoeisel. Het
pennen zou hier tot gevolg hebben dat
deze pennetj es in het stikwerk kwamen
en dit te veel zou beschadigen met gevolg
een spoedig loslaten der zool.

Krakende schoenen.
Als de schoenen kraakten voor ze verzoold werden moet men een flinke hoeveelheid talk op de oppervlakken die

gesleten is. Men bedenke hierbij dat wij
uitsluitend hakken die geheel uit leer
bestaan onderhanden kunnen nemen.
Damesschoenen, waarvan de hakken,
zooals wij reeds widen, grootendeels uit
hout bestaan die met een dunne leerlaag
bekleed of met lakverf beschilderd zijn,
kunnen niet door den amateur gerepareerd
worden, daar de moeilijkheden die zich
daarbij voordoen te groot zijn. Men kan
echter wel voorzichtigheidshalve, voordat

Fig. 9. Het kleuren van de zijkanten.
Nadat men het leer heeft afgeschraapt verft men het met schoenmakersinkt door middel van een klein sponsje of een stukje
vilt aan het einde van een ijzerdraad gestoken of met een borsteltje.

daarvoor in aanmerking komen strooien
voor men een nieuwe zool aanbrengt. Zij
zullen daarna gewoonlijk niet meer kraken.

Het repareeren van de hakken.
Gemakkelijk als men het niet te lang uitstelt.

De reparatie is het eenvoudigst als
slechts de eerste of tweede leerlaag afgesleten is. Zij kunnen met een schroevendraaier losgemaakt en verwijderd worden,
waarna men ze vervangt door nieuw leer.
De geheele reparatie is in een paar minuten
geschied. Voor een amateur is het veel
beter in dit stadium de hak te herstellen
dan te wachten tot het leer verder af-

het leer hetwelk zich op de houten hak
bevindt met den grond in aanraking komt
en waardoor dit een rafelig aanzien krijgt,
op deze hak kleine stukj es leer of gummi
aanbrengen die daarna voorzichtig volgens den buitenvorm der hak worden afgesneden.

Het herstellen van leeren hakken
van damesschoenen.
Vervang de onderste laag die afgesleten
is door een andere. Snijd het overtollige
leder weg met een scherp mes met smal
blad. Wordt dit gedaan op de wijze als
gedemonstreerd is in Fig. 6 dan kan men
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gemakkelijk contrOleeren of het leer in den
goeden vorm, aansluitend bij dien van
den hak, gesneden wordt. Men moet er
echter voor zorgen dat de punt van het
mes de andere deelen van den schoen niet
beschadigt. Keert men den schoen met de
zool naar boven gedurende het snijden,
dan loopt men weinig kans het leer te
beschadigen doch men is niet in staat te
beoordeelen of men de hak wel in den
goeden vorm snijdt.
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„trede" krijgt. Nu zoekt men een passend
stuk leer uit en legt dit in het uitgesneden
vlak, zooals in Fig. 7 te zien is. Spijker
het leer vast op de hak met juist genoeg
spijkers om het te bevestigen en snijd het
daarna ruw bij. De hak wordt nu gecompleteerd door de laatste twee lagen vast te
nagelen; de spijkers moeten o.6 c.M. van
den rand en 1.2 c.M. van elkaar verwijderd
zijn. Op de plaats waar zich het ingelaschte
stuk onder bevindt moet men langere

Fig. 10. Het poljjsten van de zijkanten.
Nadat men de kleurstof en de wasbal heeft aangebracht, maakt men het ijzeren gereedschap, dat bier is afgebeeld, heet en
men strijkt er mee over het oppervlak. Hierdoor wordt de was uitgestreken en dringt het door in de oppervlakte van
het leer. Men verkrijgt can verhoogden glans door stevig met een doek na te wrijven.

Het inlasschen van leer in afgesleten
hakken.
Wanneer een leeren hak verder afgesleten is, dan de eerste twee lagen, moet
men een stuk inlasschen ten einde een
nieuwe hak te kunnen vormen. Verwijder
eerst de bovenste twee lagen en maak
daarna met een mes een insnijding door
de overgebleven afgesleten lagen, zoodat
alleen de onbruikbare deelen verwijderd
kunnen worden. Men kan een zaagje
gebruiken als het leer erg hard is. Met een
vijl vijlt men alle uitstekende spijkers of
en tevens schuurt men het oppervlak bij,
waardoor men als het ware een gladde

nagels inslaan zoodat het nogmaals goed
vastgemaakt wordt. De ruwe randen
worden nu bijgewerkt, eerst met een mes,
daarna met een vijl, ten slotte met schuurpapier.

Het afwerken van de randen.
Als de randen van de zolen en hakken
zoo goed mogelijk bijgewerkt zijn door
middel van de verschillende gereedschappen wordt het oppervlak, dat door het
schuurpapier eenigszins wollig is geworden,
glad gemaakt met een schraper. Stukjes
glas zijn voor dat doel zeer geschikt. Of
men glas of een gereedschap voor dit werk
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gebruikt, steeds houdt men het als in Fig. 8
en men blijft schaven tot het leer volmaakt
glad is en den juisten vorm heeft aangenomen. Het leer wordt nu geverfd, daar
men de gewenschte donkere kleur niet kan
verkrijgen door het alleen te polijsten.
Men moet hier speciale verfstof voor koo-

vuil te maken. De handeling is afgebeeld
in Fig. 9.

Polijsten.

De verf moet droog zijn voor men met
polijsten begint. Is de opgebrachte uitpoetsinkt goed droog, dan smeert men de
hak of zool in met wat harde was
(deze is in schijfvorm voor een paar
cent in de schoenmakersfournituurzaken verkrijgbaar) en gaat daarna
met een verwarmd ijzer over de
aangebrachte harde was. Men doet
dit met een z.gn. bollikker. Het
bolletje was kan in een vlam even
worden verwarmd om het opsmeren te vergemakkelijken, en over
de randen van het leer worden
gewreven zoodat de was zich over
het geverfde oppervlak verdeelt.
Ten slotte wordt de hak met een
heete bollikker behandeld, zooals
in Fig. It) te zien is. Deze bollikker
heeft een bepaalden vorm, het
handvat is van hout en het ijzer
wordt verhit in een gasvlam en
over de opgesmeerde harde was
gestreken waardoor een volmaakt
glad oppervlak ontstaat. Men heeft
natuurlijk eenige ervaring noodig
alvorens men op deze wijze in staat
is een geheel bevredigend resultaat
te bereiken hoewel het ijzer voor dit
speciale doel gevormd is. Heeft men
den tijd dan kan men na de behandeling met de bollikker de hak defiFig. 11. Het bevestigen van een rubberzool.
nitief glanzen door met een doek de
Men behandelt den onderkant van de zool eerst met een rasp om het was uit te wrijven. Dit duurt wel
oppervlak ruw te maken, voor men het plakmiddel aanbrengt. Wig zien
hier tevens een ander instrument in gebruik dan de ijzeren leest, die wat Langer dan met het ijzer, dock
op alle vorige photo's werd aangewend. Het bestaat uit een houten poot
met een voet die afneembaar is. Men kan nu onder het werk gaan het vereischt minder ondervinding.
zitten. Bovendien heeft dit hulpmiddel niet het bezwaar, waarover bij
de ijzeren leest altijd geklaagd wordt, nl. dat de tafel waarop men werkt
beschadigd wordt.

pen die voor dit werk ook door den vakman gebruikt wordt, daar deze bijzonder
ver in het leer doordringt en goed dekt.
Peze is in alle gewenschte kleuren verkrijgbaar in fournituurzaken, als uitpoetsinkt,
Men kan de verfstof met een spons op een
stalen pen gestoken over het leer strijken.
Op deze wijze behoeft men zijn handen niet

Polijst de zool niet.

Hoewel de vaklieden vaak de gewoonte hebben ook den onderkant van de
zool af te werken doet hij dit gewoonlijk
alleen om zijn werk zoo keurig mogelijk af te
leveren, dus om den concurrentiestrijd
zooveel mogelijk het hoofd te kunnen
bieden; voor de amateurs is deze afwerking
geen vereischte en bevelen wij hen aan de
gehamerde of gewalsde en daardoor ver-
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harde zool te laten zooals zij is, ten
minste wat den onderkant betreft.

Het inlasschen van een teen- of zijstuk in de zool.
Als de teenen of de zijkanten van een
zool afgesleten zijn, lascht men een nieuw
stuk in voor men een nieuwe zool aanbrengt. Men snijdt nu echter niet een recht
stuk af zooals bij de hak dock schuint het
nieuwe stuk af zoodat er geen bult ontstaat.

Het bevestigen van rubber-hakken
en -zolen.
Rubberhakken worden op dezelfde manier bevestigd als de stukken leer waarmee
een hak gerepareerd wordt. Zij moeten
echter op een vlakke onderlaag bevestigd
worden. Men doet het met schroeven of
met spijkertjes. Menigeen gebruikt echter
ook rubberzolen om het schoeisel te beveiligen en den levensduur ervan te verlengen. Deze zolen worden gewoonlijk met
een speciaal plakmiddel vastgekleefd dat
bij elk paar zolen geleverd wordt. Voor men
het plakmiddel op de zool strijkt moet men
den onderkant eenigszins ruw en wollig
maken door middel van een rasp of vijl
(Fig, ii), waardoor de lijm beter zal
houden.
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Bevestig de rubberzolen alleen onder
nieuwe schoenen.
Het is van groot belang dat iedereen die
van plan is rubberzolen te gaan dragen
deze uitsluitend op nieuwe schoenen bevestigt. Hiervoor zijn twee redenen aan te
voeren. In de eerste plaats is het veel
gemakkelijker de zolen op te plakken als
het leer nog nieuw is en er geen veil in de
zool is geloopen. Bovendien is het leer
nog niet hard geworden door inwerking
van het water en omdat het het gewicht
van het lichaam heeft moeten dragen. In
de tweede plaats staat de zool van een
gedragen schoen eenigszins rond aan de
randen zoodat de rubberzool gemakkelijker
losgestooten wordt waardoor zij, door haar
veerkrachtige structuur, vlak gaat staan.
Er ontstaat dan een spleet tusschen de
leeren en de rubber zool. Vooral de laatste
overweging geeft een oplossing voor het
groot aantal teleurstellingen dat men
ondervindt bij het dragen van rubberzolen. Heeft men de zool behoorlijk aan
haar onderlaag bevestigd, dan zal men
ongetwijfeld den schoen Langer dragen dan
in gewone omstandigheden. Bovendien
loopt men geen kans dat de schoen zijn
model zal verliezen, terwijl bovendien een
langere levensduur wordt verkregen.

Het schoonmaken van een klok
Voornaamste oorzaken bij het onregelmatig loopen.
A ls een klok niet geheel en al gelijk
loopt kan men dit gewoonlijk verhelpen
door den slinger of den onrust te stellen,

verdient het aanbeveling een oude klok
zorgvuldig te demonteeren om haar daarna
weer in elkaar te zetten. Men kan hiertoe
een ouden wekker gebruiken, doch een
goedkoope Duitsche of Amerikaansche

Fig. 1. Het afnemen van de wilzers eener pendule voor men het raderwerk er nit neemt om het sehoon te makers.
Wil men een pendule schoonmaken, dan moet men om te beginnen twee dingen doen (zie fig. 9 en 10).

doch indien dit niet helpt kan men er
zoo goed als zeker van zijn dat het uurwerk vuil is of geolied moet worden.
Vuile olie in de lagers belemmert de
bewegende deelen in hun loop, waardoor
de drijvende kracht van de veer vermindert en de klok stil gaat staan. Gebrek
aan olie doet de draaiende deelen slijten
waardoor wrijving ontstaat, terwijl zij
vrij zouden moeten loopen.

Hoe men het mechanisme bestudeert.
Ten einde precies na te kunnen gaan
Welke fouten een klok heeft en hoe men
de gebreken kan herstellen is het noodzakelijk dat men weet hoe een klok in
elkaar zit. Wil men het mechanisme van
een uurwerk grondig bestudeeren dan
306

klok zonder slagwerk of wekkerinrichting
is nog beter voor dit doel geschikt.

De amateur kan slechts kleine reparaties uitvoeren.
De ondervinding die men heeft opgedaan door het uit elkaar nemen van een
gewoon uurwerk zal u in staat stellen
zonder moeite kleine reparaties te verrichten, doch indien de klok niet loopt
omdat de veer gebroken of een tandrad
beschadigd is kan men de klok alleen
herstellen als men de noodige werktuigen
en nieuwe onderdeelen bij de hand heeft.
Bovendien zal men al zijn technische
kennis te baat moeten nemen om in staat
te zijn de oude deelen door nieuwe te
vervangen.
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Fig. 2. Het sehoonmaken van een gewonen wekker.
Verwijder eerst de schroeven, waarmee men het loopwerk en de wekkerconstructie opwindt, schroef daarna de pootjes
los en neem den achterwand weg. Verwijder daarna de schroeven waarmede de bel en den mantel aan den wekker bevestigd
zijn en leg de laatstgenoemde ter zijde. De wijzers kunnen verwijderd worden op de wijze als op de photo to zien is.

Fig. 3. Het sehoonmaken van een gewonen wekker.
Verwijder nu de pennen, waaTmede de wijzerplaat vastzit.
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algemeen zal de
amateur er goed
aan doen zich to
bepalen tot het
afregelen en
schoonmaken
van uurwerken,
tenzij hij zeer bedreven is in het
hanteeren van
gereedschappen
voor fijn metaalwerk.
Verschillende
soorten van
klokken.
Bij klokken
kan men in het
algemeen twee
soorten onderscheiden — nl.
Slinger- en veeruurwerken. Pendules, staande
klokken, koek oekklokken,
enz. behooren tot
het eerste type,
de wekker behoort tot het
meest gewone
type van een
veer uurwerk,
doch meestal zijn
alle andere
draagbare klokken op hetzelfde
principe gebaseerd.
Het uurwerk.
De drijvende
kracht van een
klok wordt
F
voortgebracht
Fig. 4. Aanzieht-teekeningen van een uurwerk in zjjn eenvoudigsten vorm.
door de werking
(De letters worden in den tekst verklaard).
van een paar geNieuwe onderdeelen kunnen los gekocht wichten, zooals bij de koekoekklok, de
worden en ook assen kunnen vernieuwd staande en hangende Friesche klok en
en gelijk gemaakt worden doch in het de Zwitsersche klokken, of door een veer
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Fig. 5. Het schoonmaken van een gewonen wekker.
Nadat de wijzerplaat afgenomen is dompelt men het uurwerk in een met petroleum gevulde glazen of emaille schaal.
Hierdoor wordt het stof en de olie verwijderd, die het juist functioneeren van het uurwerk belemmerden.

Fig. 6. Het schoonmaken van een gewonen wekker.
Daar de petroleum de olie in de lagers oplost, is het van groot belang dat alle gaten, waarin de onderdeelen bewegen
geOlied worden 1766r men den wekker weer in elkaar zet. Druppel de olie op de wijze, zooals hierboven is aangegeven,
door middel van een flinke naald in de gaatjes. Breng nu de deelen weer op hun plaats, begin met de wijzerplaat en eindig
met de schroeven waarmee men het uurwerk opwindt.
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contrOleeren is het tweede rad verbonden aan een anker. Op een
afzonderlijke as bevindt zich een
derde rad G, dat door het tweede
rad 0 met rondsel H wordt voortgedreven. Het derde rad (R) grijpt
in een rondsel J, dat bevestigd
is aan een as die het ankerrad K
draagt. De puntige tanden van
het ankerrad kunnen slechts een
voor een het echappement of anker
L passeeren. Dit laatste doet dienst
als een veerende sluitpal, de uiteinden van het echappement worden de lepels van het anker geFig. 7. Het veerend anker-systeem, dat in de meeste draagbare uurwerken
te vtnden is. (Letters worden verklaard in den tekst).
noemd.
Het anker wordt gecontrOleerd
die men meestal bij nieuwerwetsche door den slinger of door het contthle-rad
klokken aantreft. De drijvende kracht en de lepels zijn zoo geplaatst dat het
wordt overgebracht op de wijzers door ankerrad alleen kan draaien als het anker
middel van een stelsel van
tandraderen; dit stelsel kan
meer of minder ingewikkeld
zijn doordat de klok tevens
voorzien kan zijn van een
speel- en (of) slagwerk en van
een wekkerinrichting, doch de
algemeene rangschikking van
de voornaamste deelen is practisch dezelfde bij alle soorten.
De bijgaande teekening (Fig.
4) geeft het uurwerk van een
klok weer in zijn eenvoudigsten
worm, het wordt gedreven door
een veer. Aan de cylinder of
as A is het groote tandrad
B bevestigd, wat het hoofd*...."'",.04040":4;4•4osvoco:
wiel is; dit wiel grijpt in een
klein tandrad C, rondsel genaamd, dat op een tweede as
bevestigd is, die het tweede.
rad D draagt. Dit tweede rad
drijft R aan dat bevestigd is
aan de as van de minuutwijzer F. Men ziet dus dat
voor zoover de drijfkracht
alleen wordt overgebracht de
8. Het stellen van de veer.
rangschikking der raderen zeer Soms gehoorzaamt deFig.
klok niet aan den regelaar. Dit komt omdat de veer
slap geworden is bij het punt waar zij aan den steun M (ale Fig. 7) verbonden
eenvoudig is.
is. Men verhelpt dit euvel door de veer te verkorten. Hiertoe maakt men haar
Ten einde de snelheid van los bij de wig P (zie Fig. 7) en duwt haar ongeveer 3 m.M. verder in het gat.
men de wig weer op zijn plaats. Een pincet is het beste
de minuutwijzer te kunnen Daarna brengt
instrument waarmee men dit werkje uit kan voeren.
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een stoot krijgt.
In een slingeruurwerk vindt
men een gebogen
draad, kruk genaamd, die men
bij M (Fig. 4) ziet
afgebeeld, deze is
verbonden aan
het anker en
brengt de noodzakelijke stooten
over.
In een veeruurwerk wordt een
gevorkte hef boom
verbonden aan
het anker, hij sluit
aan den anderen
kant tegen een
uitstekende pen
van het contrOlerad, zooals bij Fig.
Fig. 9. De eerste handeling bjj het sehoonmaken van een pendule.
7 te zien is. De
Neem voorzichtig den slinger weg, zooals hierboven is aangegeven.
raderen met het
anker vormen te zamen met de veer of de uurwijzer voortdrijft staat in zekeren
den slinger het voornaamste deel van het zin op zichzelf en ofschoon het een nooduurwerk van iedere klok. Het werk dat zakelijk onderdeel vormt van de klok,

Fig. 10. Het afnemen van de wjjzers.
Gebruik eon fijn tangetje, trek het pennetje er uit en verwijder het veerend onderlegschijfje dat zich onder dat pennetje
bevindt. Elke wijzer moet voorzichtig opgelicht worden, men houdt hem vast als in Fig. 1.
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bestaat het eigenlijk slechts uit
een terugwerkende gang, die er
voor zorgt dat de uurwijzer
slechts 1/12 maal zoo snel loopt
als de minuutwijzer. Een klein
tandrad of rondsel 0 is vastgemaakt op de as van de minuutwijzer, dit drijft een grooter
tandrad H op een afzonderlijke
as, het rondsel hiervan grijpt in
een groot tandrad R, bevestigd
aan een hals S, die om de as van
de minuutwijzer sluit. De minuutwijzer wordt aan het einde van
de as bevestigd en de uurwijzer
aan het einde van de huls die
om de as heen draait.

Deelen die zorgvuldig gesteld moeten worden.
Het belangrijkste deel van de
klok is het anker en dit moet
dan ook altijd zorgvuldig gesteld
worden. Uit den aard der zaak
Fig. 11. Het volgende stadium bij het nit elkaar nemen.
pennen weg, waarmee de voorplaat aan den achterkant van de
ondergaan de lepels altijd een Neem de
klok vastzit. Hierdoor kan het uurwerk afgenomen worden.
tamelijk groote wrijving. Zij moeten steeds goed gepolijst zijn en elk teeken waarna het oppervlak opnieuw gepolijst
van slijtage in den worm van groeven of wordt. De lepels van het anker zijn bij de
gleufj es moeten weggeschuurd worden, verschillende uurwerken zeer verscheiden

Fig. 12. Het ontspannen van de veer.
Als de slinger weggenomen is zal de klok snel gaan afloopen.
Dit is niet goed voor het mechanisme en de veer moet dan
ook zachtjes ontspannen worden, zooals op de photo te zien
is. Met een kleinen nijptang houdt men de as tegen, zoodat
het uurwerk langzamer afloopt.

Fig. 13.

Het verwjjderen van bet anker.
Men neemt nu het haakje waaraan de slinger hangt weg
en men zal zien dat men dan in staat is het anker
te verwijderen.
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Fig. 14.

Hier ziet men hoe de randen van de lepels bjjgevjjld worden
met een amarylstok om de braam te verwjjderen.

van vorm, doch de functie is steeds dezelfde.
Koperen lepels kunnen met een fijn vijltje
bijgevijld worden, daarna worden ze geschuurd met een amarilvijl. Lepels van
gehard staal kunnen niet bijgevijld worden,
men behandelt het oppervlak alleen met
een amarilvijl. Deze vijl bestaat uit een
stuk hout dat met amarilpoeder bedekt
is. Men moet er steeds voor zorgen precies
denzelfden vorm te bewaren, daar een
kleine verandering van den stand van de
lepels ten opzichte van het ankerwiel het
uurwerk kan doen stilstaan.
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Fig. 15. Men gaat tevens voort met het demonteeren door de
reduetie-koppeling van 12 op 1 aan den voorkant te verwllderen
en tevens de sehroef in het midden, zooals de photo aantoont.

Hoe men een goedkoope klok snel
kan reinigen.
Als men een klok moet schoonmaken —
een vluchtig onderzoek van de assen zal
reeds voldoende zijn of het werk stoffig
is of niet — die niet duur is dan kan men
het uurwerk uit het omhulsel nemen, de
wijzers en de wijzerplaat verwijderen en
daarna het raderwerk in zijn geheel in een
bakje met petroleum plaatsen. Schudt
men het bakje een paar minuten heen en
weer dan wordt al het veil opgelost, maar
tevens verdwijnt alle olie uit de lagers.

,b;

Fig. 16. Neem nu de voorplaat af.
Hierdoor kan men het binnenwerk demonteeren om het schoon te maken. Voor men de klok uit elkaar neemt moet men
precies nagaan hoe de verschillende tandraderen en rondsels zitten.
VI — 3.

Fig. 17. De klok als li|j uit elkaar genomen is.
Hier ziet men alle gereedschappen, borstels en kommen die men noodig heeft bij elkaar als men de tandraderen, rondsels, lagers en veerdoos schoon wil maken. Bovenstaande klok
heeft een aandrijfketting en een spil, waardoor de kracht waarmee het uurwerk aangedreven wordt constant blijft, onverschillig of de veer pas opgewonden is oi niet.

314
H E T SCHOONMAKEN V A N E E N K L O K

HET SCHOONMAKEN VAN EEN KLOK

315

Fig. 18. Het schoonmaken van de tandraderen en de rondsels.
Neem een zachten borstel en schuier hiermee de tanden schoon.

Opnieuw olien.
Men mag slechts de beste klokkenolie
gebruiken om de oude olie to vervangen;
men doet dit door middel van een Lange
naald b.v. een breinaald. Een hoedenpen
is ook zeer geschikt, doch deze zijn heden
ten dage zeldzaam. Ook heel goed is een
gewone kippenveer, die zoover afgestroopt
wordt dat aan het eind slechts een klein
pluimpje blijft zitten. Men doopt de

naald of veer in een flesch met olie en
men laat de olie afdruipen, tot men nog
slechts een druppel over heeft. Houd de
naald horizontaal tot de punt zich precies
boven een gaatje of een lager bevindt dat
gesmeerd moet worden en hef dan een
kant op tot de druppel op de bestemde
plaats valt. leder lager moet op deze wijze
behandeld worden, daarna zet men het
uurwerk weer in de kast.

Fig. 19. Het eerste stadium biJ het in elkaar zetten.
Nadat men de deelen heeft schoongemaakt moeten alle gaten in elke plaat geolied worden. De onderdeelen worden
nu in omgekeerde volgorde als men ze afgenomen heeft weer aangebracht.
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Hoe men de klok uit elkaar neemt.
Benoodigd materiaal en gereedschap.
Men kan bovenstaande methode toepassen als de klok niet te vuil is, doch
indien het niet zal helpen, moet men de
klok uit elkaar nemen. Men moet eenige
aardewerkkommetj es bij de hand hebben,
een Schaal met petroleum of benzine, een
paar tangetj es, een stiftschroefje, een
kleine schroevendraaier, klokkenwighout,
Engelsche tripe' voor het afschuren, een
zachte borstel (een tandenborstel is zeer
geschikt,) wat kalk en een polijstborstel,
ten slotte een paar stukj es amarilpapier.
Leg de gereedschappen en het materiaal
op een platte tafel, bij voorkeur bedekt
met een stuk wit papier; dit laatste is
vooral aan te bevelen omdat men de kleine
onderdeeltj es dan goed kan zien.

Hoe men moet beginnen.
Neem eerst den slinger af, als men ten
minste een slingeruurwerk onder harden
heeft, verwijder daarop de wijzers zooals
in Fig. I en 10 te zien is. Voor men de
schroeven of moeren van het geraamte
losdraait moet men goed nagaan hoe de
raderen ten opzichte van elkaar liggen
en teekent men hun stand aan.

Ontspan de veer voor de kast weggenomen wordt.
Als de positie van de voornaamste bewegende deelen bepaald is moet de veer
ontspannen worden zooals in Fig. 12 te
zien is, daarna neemt men het anker weg
(Fig. 13). Het werk kan ernstig beschadigd

worden als men het uit de kast neemt
voor de veer ontspannen is. Men kan de
veer ook vastzetten met een veerklem.

Reinigen en in elkaar zetten.
leder afzonderlijk deel wordt nu in
petroleum gelegd en met een borstel
schoongemaakt. De schroef- of tapgaten
in het geraamte moeten schoongemaakt
worden met een puntig stokje. De platen
worden gepolijst en met de achterplaat
op tafel worden de hoekbalken vastgeschroefd. De veer wordt bevestigd als
de as van het balansrad in de hiervoor
bestemde tap is geplaatst. De andere
raderen worden achter elkaar aangebracht.
ten slotte de voorplaat, het ankerrad en
het anker. De veer wordt opgewonden of
de klamp weggenomen en als alle deelen
nu op de goede plaats zijn gezet zal de
klok snel gaan tikken. Men zet nu een
houten wigje tusschen de raderen en men
voorziet elk lager, elke tap en de lepels
van het anker van olie.

Het stellen van den slinger.
Men zet het uurwerk in de kast voor
men den slinger op zijn plaats brengt. Als
de klok niet regelmatig tikt terwij1 ze op
een horizontaal vlak staat dan moet de
kruk licht gebogen worden met een tangetj e
tot het euvel verholpen is. Men regelt den
gang van het uurwerk met een schroef onder
aan den slingerstang. Door de schroef
op te draaien gaat de klok snel en omgekeerd loopt de klok langzamer wanneer
men de schroef naar beneden draait.

Het repareeren
Benoodigde gereedschappen en materiaal.
Men kan het werk uitvoeren met zeer
eenvoudige gereedschappen, die men bijna
in elk huishouden aantreft: een hamer, een
schroevendraaier, een schaar en de gebruikelijke singelspanner (hiervoor kan

p an

een canape

wel stoffeerdersgaren dat zeer sterk en niet
dik is; het lijkt op het bindgaren dat boekbinders gebruiken en het is in meubel- of
stoffenwinkels to krijgen. Door den stoffeerder worden draadnagels gebruikt voor
het vastslaan van de singels. Voor het
gimp gebruikt men gimpspijkers. Voor het

Fig. 1. Het verwlideren van het oude onderkleed en van de singels.
Een oude stoel doet goede diensten als steun voor de omgekeerde canapé. Men legt een oud laken op de vloer, waarop het
stof en de spijkers worden opgevangen. Men slaat de nagels uit het hout door middel van een schroevendraaier en een hamer.

passement spijkers met koperen koppen.
De lijst van materiaal is nu compleet tenzij
de vulling van de kussens vernieuwd moet
worden, hetgeen men onder het werk
weldra zal ontdekken.

men even goed een stuk hout gebruiken
van 15 x 72 x 22 c.M.). Een stoffeerdersnaald kan men in elken gereedschapswinkel
krijgen, zij is het meest geschikt voor dit
snort werk doch men kan ook met een
gewone paknaald volstaan. Het materiaal
bestaat behalve de veeren uit singels, die
van goede kwaliteit moeten zijn, jute of
doek dat gewoonlijk in rollen van 1.8o M.
breedte geleverd wordt. Men kan het in
een stoffeerdersmagazijn koopen bij de el
of per meter.
Verder heeft men naaigaren noodig en

Het verwijderen van de jute en van
de singels.
In de eerste plaats moet de jutebedekking onder de canapé en de singels
verwijderd worden. Voor men dit doet
legt men een oude doek op de vloer waarop
men de spijkers, nagels, stukken stof enz.
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singels vasthouden uit het hout. Terwijl
men de singels wegneemt is het raadzaam
tevens de bekleeding los te maken, waardoor men het houten geraamte beter kan
bereiken om later hierop de onderbekleeding en de singels vast te maken.

Een wenk voor het vernieuwen van
veeren.

Fig. 2. Hoe men de blokken hoot vastspjjkert voor het
maken van een nienwen voorkant.
Een zwaar voorwerp, b.v. een groot strijkijzer, vangt de slagen
van den hamer op. Alle verbindingen die te los zijn, zooals
de hierboven afgebeelde, moeten nu vast gelijmd worden.

Als de singels van het geraamte zijn
verwijderd maakt men ze los van de
veeren door het touw waarmede de
veeren aan de singels zijn bevestigd,
eenvoudig door te knippen. Ook de
veeren die vernieuwd moeten worden
snijdt men nu los. Als men de oude veeren
die hun veerkracht door het Lange gebruik
verloren hebben, vervangt moet men een
van de oude meenemen als model naar
den Winkel waar men ze gaat koopen, daar
de amateur in het algemeen niet zoo goed
op de hoogte is met de verschillende maten
als de vakman. Het best is zich te laten
voorlichten door den verkooper bij de
keuze van de nieuwe veeren, die de vermindering van de lengte der oude veeren
moeten te niet doen.

kortom alles wat uit de canape valt, verzamelt. Voert men het werk echter uit
op een vloer die met linoleum bekleed is,
dan behoeft men niet zoo'n doek neer te Het versterken van den rand van
de canapé.
leggen daar het stof en de spijkers gemakVoor men de canape van nieuwe singels
kelijk hiervan verwijderd kunnen worden.
Men doet er eveneens goed aan een stoel en veeren voorziet moet men eenige aanonder de canape te schuiven als men deze dacht schenken aan den voorkant van het
heeft omgekeerd, zooals in Fig. 1
te zien is. De nagels worden uit
het hout gelicht door een ouden
schroevendraaier tegen den kop te
plaatsen, en hierop een flinken
klap met den hamer te geven,
ze laten dan gemakkelijk los. Men
mag er wel aan denken dat als
de spijkers in de richting van de
nerf van het hout uitgeslagen worden, het hout niet gauw zal splijten. Heeft men de oude onderbekleeding verwijderd (het spreekt
vanzelf dat men haar ter zijde
legt om later voor hetzelfde Joel
weer te gebruiken als zij niet
Fig 3. Het spijkeren van het linnen op den nienwen voorkant.
uitgescheurd of gesleten is) dan Bevestig een of meer strooken, die aan de kanten zijn omgeslagen, waardoor ze steviger zijn. De bovenbekleeding in de vulling worden bij dit
haalt men de spijkers die de
werk weggeschoven.
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meubelstuk. Als
deze vo-dcant
massief is, d.w.z.
als hij uit een
houten geraamte
bestaat dan behoeft men alleen
de juterol aan
den bovenkant
los te maken, de
vulling opschudden en weer zoo
gelijkmatig mogelij k verdeelen.
Als de bovenkant
echter uit springveeren bestaat,
die, zooals heel
Fig. 4. Een gemakkelijke methode om recbte strooken linnen te verkrijgen.
veel voorkomt
Knip den kant van het linnm met een schaar in en haal een draad uit. Hierdoor verkrijgt men
door geregeld geeen lijn waarlange men gemakkelijk in de goede richting kan knippen.
bruik van de
canape slap geworden zijn (men ziet Het eerste stadium van deze handeling
dit afgebeeld in Fig. I) dan kan dit is te zien in Fig. 2. De veeren, die minder
alleen hersteld worden door nieuwe veeren. krachtig zijn dan die van de zitting zijn
Gewoonlijk kan dit werk echter niet door verwijderd en de eerste klamp van het
den amateur verricht worden. In ieder geraamte wordt op zijn plaats vastgegeval heeft de springveeren rand slechts slagen.
een twijfelachtige waarde, daar men in
werkelijkheid nooit op den voorkant van Het maken van een nieuwen voorkant.
de canapé zit. Men kan deze rand dan ook
Als men de houten klamp vastspijkert,
het beste vervangen door een houten zooals in Fig. 2 te zien is, verdient het
geraamte, waardoor men hem, zoowel als aanbeveling, een zwaar voorwerp aan den
het meubel, op practische wijze versterkt. anderen kant van de poot te houden, teneinde den schok van de hamerslagen
te verminderen. Ook is het raadzaam een pot met lijm bij de hand
te houden, teneinde de verbindingen, die los mochten schieten, onmiddellijk weer vast te kunnen
lijmen. Figuur 3 toont ons, hoe wij
een rand jute van de rol aan het
boveneinde van het geraamte moeten vastmaken. Een eenvoudige
methode om rechte evenwijdige
strooken jute te verkrijgen, is gedemonstreerd in Fig. 4, en het volgende stadium, waarbij de vulling
van de rol wordt aangebracht, ziet
Fig. 5. Het maken van de bekleeding van den voorkant.
men afgebeeld in Fig. 5. Men
Spijker een dun touw vast langs den rand van de linnen strook. Leg de
vulling netjes en gelijkmatig om en langs dit touw. Spijker nu het linnen
spijkert een stuk bindgaren losjes
stevig achter deze vulling vast op de wijze zooals men hierboven ziet
langs de vastgenagelde rand van
aangegeven.
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flink door elkaar
te schudden.

Het verwijderen en vervangen van
oude veeren.
Is men met
het geraamte en
de rol, aan den
bovenkant ervan, klaar dan
draait men de
canape weer om
met den onderkant naar boven
en de oude veeren, die hun
kracht verloren
Fig. 6. Het aanbrengen van nieuwe singels.
hebben, worden
Leg de canapé weer omgekeerd en trek de nieuwe singels strak om het houtwerk. Maakt men
verwijderd door
hierbij gebruik van het hierboven afgebeelde gereedschap dan behoeft men den singel niet of
te knippen voordat elk stuk goed vastgespijkerd is. Er gaat dm geen stukje singel verloren. Als
het bindgaren los
het handvat achterover gedrukt wordt, nadat de s i ngel er doorgehaald is zooals men hier ziet, dan
is men in staat den singel buitengewoon strak te trekken.
te knippen, waarmee ze aan het
de jute, en brengt hieromheen de vulling jute van de zitting bevestigd zijn. De
aan. De juterand wordt nu over de vulling nieuwe veeren worden zoo dicht mogelijk
geslagen en vastgespijkerd. Oude vulling bij de plaatsen waar de oude gezeten hebkan men het beste weer soepel en veer- ben door middel van bindgaren en een
krachtig maken door haar uit te spreiden stoffeerdersnaald op de jute van de zitting
op een stuk papier en haar met een stok gestikt. Hetisvan veel belang, dat de
veeren goed vast
genaaid worden,
vandaar dan ook,
dat men ze niet
alleen aan de zitting bevestigt,
doch ook de veeren onderling met
elkaar verbindt.
Op deze wijze
wordt elke veer
zoo stevig mogelijk in verticalen
stand gehouden.
Indien men de
moeite neemt, de
wijze van bevestiging der oude
veeren eenigen
tijd te bestudeeFig 7. Een stuk host kan gebruikt worden inplaats van speciaal gereedschap om de singels
ren voor men ze
aan te trekken. Dit is in het algemeen zeer geschikt.
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verwijdert, dan zal men hieraan meer
hebben bij het vastmaken der nieuwe,
dan aan een uitgebreide beschrijving.
Het is beter, aan dit gedeelte van het
werk een weinig te veel tijd te besteden,
dan de kans te loopen, dat de veeren
later van richting zouden veranderen,
daar in dit laatste geval alle moeite
besteed bij de reparatie vergeefsch
zou zijn geweest.
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middel van een speciaal gereedschap zoowel als door middel van het houtblok dat
wij reeds eerder noemden. De singel wordt
een keer om het blok gewonden, de voorkant van het blok wordt tegen het geraamte van de canape gedrukt. Door op het
blok te drukken wordt de singel veel

Het aanbrengen van de nieuwe
singels.
Daar van het op juiste wijze bevestigen der nieuwe singels voor
een groot gedeelte het goede resultaat van het werk afhangt, zullen
wij hierop iets uitvoeriger ingaan.
Het is ongetwijfeld het beste geheel
nieuwe singels te gebruiken en
deze moeten van uitstekende kwaliteit zijn. Zelfs wanneer men de
beste kwaliteit neemt, kan het
bedrag wat men heeft te besteden niet groot zijn, zoodat men
bij aankoop het materiaal dat
men noodig heeft, niet te zuinig
moet berekenen, daar men voldoende over moet houden om de
Fig. 8. Als de singels nanweljjks lang genoeg On.
einden van de singels om te Voor het geval de bestaande singels nog goed genoeg zijn en ze alleen
opnieuw vastgespijkerd behoeven te worden zijn de stukken te kort om
kunnen slaan bij het vastspijkeren. ze op de manier, zooals wij zooeven aangaven, te spannen. Met doet
met een speciaal instrument, een singeltang. Men dient er
Houdt men enkele stukken over, het dan
voor te zorgen dat de singels door elkaar „gevlochten" zijn.
dan kunnen deze voor allerlei doeleinden in het huffs gebruikt worden. De sterker gespannen dan men met de hand
singels onder de zitting, dienen als steun alleen zou kunnen doen. De singel wordt
voor de veeren en worden daarom zoo nu met drie spijkers op het geraamte vastover het geraamte gespannen dat zij de geslagen, het gereedschap of het blok
uiteinden van de veeren precies raken. wordt losgemaakt, de singel afgeknipt
Ofschoon men de singels gewoonlijk be- (men laat c.M. zitten voor het omvestigt, terwij1 men de veeren naar be- slaan) en men slaat den zoom vast met
neden drukt, zal de amateur wellicht twee spijkers, zoodat dit uiteinde in het
minder moeilijkheden ondervinden wan- geheel met vijf nagels is vastgemaakt.
neer hij de singels recht over het geraamte Men dient er op te letten dat de singe] een
spant en later de veeren er onder duvet. betrekkelijk hoogen toon moet laten hooren als men er met de wingers op tikt. De
Spannen en vastspijkeren.
singel moet dus gespannen zijn als het
Men begint een eind van den singel trommelvel bij een trommel. Het is ook
dubbel te leggen en dit op het geraamte te noodzakelijk dat de dwarssingels beurtebevestigen door middel van minstens vier lings onder en boven de andere singels
nagels van 1.2 c.M. Fig. 6 en 7 toonen ons doorloopen, zij mogen er niet eenvoudig
hoe wij de singels kunnen spannen door over heen gelegd worden, zooals te zien is
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gereedschapswinkel voorradig is.

Het vastnaaien van de veeren.
De volgende afbeelding (Fig. 9)
toont ons hoe de veeren aan de
singels vastgenaaid worden. Iedere
steek wordt gehecht met een knoop
en men bevestigt de veeren niet
alleen aan de singels doch tevens
zorgt men er voor dat ze onderling
op gelijke afstanden van elkaar
verwijderd blijven. Men moet er
om denken dat de draad niet
afgeknipt mag worden als er een
veer wordt vastgemaakt doch dat
men het heele werk zoo veel mogelijk met een stuk moet afmaken
Fig. 9. Hoe men de veeren vaststikt.
om het geheel zoo sterk mogelijk
Men gebruikt een paknaald en een lang stuk bindgaren; hiermee stikt
te doen zijn. Er wordt immers
men de veeren op de singels en bevestigt ze aan elkaar.
een enorme druk op zulk een
in Fig. 8, waar de dwarssingel verkeerd onderbouw van veeren en singels uitgeoefend als het meubelstuk in gebruik is.
bevestigd is.
Men zal bemerken dat men den singel Als men de veeren niet met een draad
niet behoeft of te knippen voor men hem kan vaststikken dan moet men de vergespannen en vastgespijkerd heeft, zoodat schillende einden onder het werk toch aan
alleen dat gedeelte van den singelband elkaar knoopen. Zoodra de singels zijn
afvalt dat men overhoudt als het werk aangebracht en de veeren vastgenaaid,
klaar is. Er is een stuk gereedschap ver- kan de canape of de armstoel weer omdoor
krijgbaar
mid del waarvan
men singels op kan
spannen die juist
voldoende lengte
hebben (b.v. voor
het geval men de
oude singels gebruikt; dit kan
men doen als ze
nog betrekkelijk
nieuw waren, doch
osraakten omdat
ze niet behoorlijk
waren vastgespijkerd.) Dit stuk
gereedschap is afgebeeld in Fig. 8,
waar men tevens
ziet hoe het geFig. 10. Het afmaken van het werk.
bruikt wordt. Het Om gemakkelijker te kunnen werken ondersteunt men de canapé met een paar stoelen. Spreid
is een z.g. singel- alle overtollige vulling over de rol aan de voorkant (zie Fig. 5) nadat men het linnen heeft gespannen en vastgespijkerd. Nu spant men met de vingers de bekleedingsstof en spijkert deze onder
tang die in elken op het houtwerk. Leg het onderkleed op zijn plaats over de singels heen en dan is het werk klaar.
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gekeerd worden. Voor de laatste bewerkingen kan het meubelstuk gesteund
worden door een paar stoelen, (zie Fig. io)
een aan elken kant, zoodat de werkman,
op een krukje gezeten, gemakkelijk overal
bij kan.

Het afwerken van den voorkant.
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vastgemaakt, waarvan de koppen bekleed
zijn met hetzelfde materiaal als het passement. Men moet ze samen met het passement koopen zoodat ze er bij passen.
Men moet er natuurlijk voor zorgen dat
de spijkers op gelijke afstanden van elkaar
geplaatst worden (Fig. II). Dit schijnbaar
onbelangrijke onderdeel van het werk
heeft meer belang dan men wel denkt,
aangezien hiervan voor een groot deel de
goede afwerking afhangt. Men moet hierbij met evenveel nauwkeurigheid te werk
gaan als bij het bevestigen van de veeren,

In de eerste plaats wordt de jute bespanning aan den voorkant aan het geraamte gespijkerd, de photographie van
Fig. io toont ons duidelijk welk voordeel
wij behaald hebben door de in dit artikel
gegeven aanwijzingen op te volgen,
vooral wanneer wij nu nog eens Fig. 1
bekijken en deze vergelijken met Fig.
1o. Laatstgenoemde figuur toont
ons eveneens hoe wij de vulling die
wij overgehouden hebben nu wij de
veerende voorkant vervangen hebben door een houten geraamte, kunnen gebruiken om de rol aan den
bovenrand van den voorkant grooter
te maken. Als men dit netj es gedaan
heeft dan trekt men de bekleeding
weer recht en spijkert haar vast.
Men zal bemerken dat de jute eerst
vastgespijkerd is om de bekleeding te ontlasten van den druk die
door de veeren op haar uitgeoefend
Fig. 11. Het bepalen van de plaats der bandspijkers.
wordt. Als de bekleeding gelijkDe plaats van iederen spijker prikt men aan door deze af te passen
matig over het geraamte gespandoor middel van een passer.
nen is en men heeft tevens de onderbekleeding bevestigd dan is de canapé daar zij voor het uiterlijk beteekent, wat
eigenlijk klaar. Wij moeten de randen van de veeren voor de constructie zijn.
de bekleeding nu echter nog bedekken met
Zooals in vorengaande beschreven is, is
passement of gimp, de keuze hiervan hangt dus bedoeld de geheele ondergrond als
af van het materiaal waarvan de beklee- veeren, singels en jute van onder af aan te
ding is gemaakt. Passement is geschikt brengen. Dit .heeft tot voordeel dat de
voor leer, Amerikaansch linnen, Rexine bovenstof geheel kan blijven zitten en
enz., gimp gebruikt men voor damast, hier dus niets aan behoeft te gebeuren.
Een vakman is echter steeds geneigd alles,
velours, moquette.
dus ook de bekleedingsstof, er af te halen
Het bevestigen van koperen spijkers. en het geheel van bovenaf opnieuw weer
Koperen spijkers kunnen op bijna elke aan te brengen hetgeen natuurlijk wel veel
bekleedingsstof gebruikt worden, doch gemakkelijker werkt. Mocht dus de bovengewoonlijk gebruikt men voor gimp spe- stof slecht of versleten zijn, zoodat ook
ciale gimpnagels met kleine koppen, die deze vernieuwd moet worden dan doet men
men bijna niet ziet als ze in het hout goed alles te verwijderen en van onderafgeslagen zijn. Passement wordt met een aan opnieuw op te bouwen.
snort nagels in den worm van punaises

Hoe men een syphon moet maken en gebruiken
Een gemakkelijk middel tot het bewaren van allerlei vloeistoffen.

u er van dat het glas volkomen droog is
voor u begint; bevindt zich nog wat vocht
De syphon die afgebeeld is in neven- of water binnen in de buis dan zal het
staande teekening kan gemakkelijk ge- glas springen voor het roodgloeiend is. Is
maakt worden en men zal bemerken dat het nu roodgloeiend buig dan het glas
hij voor velerlei doeleinden te
langzaam in den vereischten
gebruiken is. Fotografen zullen
worm en laat het afkoelen.
er gaarne hun ontwikkelaar en
Boor nu door de kurk twee
fixeerbad in bewaren, radiogaatj es ter wijdte iets kleiner
enthousiasten en automobieldan de buitenwerksche grootte
bezitters kunnen hem gebruider glazen buisjes. Plaats in
ken om er gedistilleerd water
deze gaatj es de buisj es van 40
in te bewaren, op kantoren kan
en 10 c.M. en wel zoo dat de
men hem voor inkt benutten.
eerste bij het opdoen der stop
\x
De hoeveelheid benoodigd
zoo laag mogelijk in de flesch
■■
■ \ komt, terwijl het tweede buisje
materiaal hangt of van de
grootte van de flesch die men.
slechts even onder de kurk
neemt. Voor een normale syuitsteekt. De syphon is nu
phon heeft men drie stukken
klaar.
glasbuis noodig met een diaVul de flesch ter contrôle
meter van o.6 c.M., resp. 40
met water en zet de kurk met
c.M., io c.M. en 5 c.M. lang,
de glasbuizen er in op haar
een stevige papierklem, zooals
plaats. Sluit de kurk goed, dan
men op de teekening ziet afgeblaast men zachtjes door de
beeld of een ander type, verder
kleine buis in de kurk, terwijl
een goed op de flesch passende Een nuttig voorwerp voor den men tegelijkertijd de klem van
amateur.
rubberkurk en 35 c.M. gummide rubberslang afneemt. BeBovenstaande syphon is gemakslang. Gebruik geen rubber- kelijk
gint
de vloeistof eenmaal te
te maken en buitengewoon
slang, die men gebruikt voor practisch in het gebruik. In de stroomen dan blijft dit voortgarage kan men hem gebruiken om
de achterlichtverbinding van de batterij bij te vullen, in welk gaan, terwijl de hoeveelheid
geval men er gedistilleerd water
motorrijwielen, daar deze niet in
bewaart. Ook de laag-frequentie door de klep geregeld kan worgeschikt is voor het doel. batterij van de radio kan op de- den. De syphon werkt als
zelf de wijze met water op peil geDe gummibuis mag niet houden worden. Photographen zul- hevel.
zulke flesschen gaarne willen
minder lang zijn dan de len
Het is wel van belang er aan
gebruiken om er hun baden in te
hoogte van de flesch, daar bewaren en de amateur-chemicus te denken dat men zachtfes
zal het aantal mogelijkheden niet
de syphon dan niet behoormoet blazen op het oogenblik
kunnen tellen.
lijk zou werken; hij zou
dat de klem losgemaakt wordt.
niet geheel geledigd kunnen worden. Als men de klem op de slang laat en tegelijTen einde de Lange glasbuis in den ver- kertijd grooten druk uitoefent door de kleine
eischten voi m te kunnen buigen moet zij buis, loopt men kans dat de vloeistof uit de
eerst verhit worden. Houd de buis met kleine buis gedrukt wordt zoodra men niet
twee doeken vast en zorg dat een gedeelte meer blaast. Wil men plotseling ophouden
van de buis dat ongeveer 71 c M. van een dan behoeft men nog niet direct de klem op
der uiteinden verwijderd is zich tusschen de slang te zetten doch tilt gewoon de slang
uw handen bevindt. Dit gedeelte wordt nu in de hoogte boven de flesch of beter boven
boven een gasvlam gehouden. Overtuig het vloeistofoppervlak in de flesch uit.
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Fineeren.
Bij de tegenwoordige meubelen met hun
rechthoekige platte vlakken, gebruikt men
dikwijls fineer als versiering. Men kan
hiermede effecten bereiken die met massief
hout vrijwel onmogelijk zijn. Het is dan
ook heden ten dage geen schande van een
dressoir of boekenkast te moeten bekennen
dat sommige vlakken opgelegd of gefineerd
zijn. Enkele jaren geleden was dit anders
en werd een meubelstuk dat op deze wijze
behandeld was vaak met wantrouwige
oogen bekeken. Inderdaad maakt men in
obscure tweedehands meubelzaakj es wel
eens van fineer gebruik om een onooglijk
meubel wat op te knappen of om de
slechte kwaliteit van het hout en de onvoldoende constructie van het werkstuk te
maskeeren, dock dit is geen reden om het
fineeren als hulpmiddel bij het bereiken
van een zoo goed mogelijke uitvoering
van een werk te veroordeelen. Als een
paneel goed gefineerd is, zal het zoo stevig
zijn alsof het massief was, en, zooals wij
reeds zeiden, fineeren is vaak de eenige
manier waarop men bepaalde effecten
kan bereiken. t:ommige houtsoorten met
een ongelijk velloopende nerf zouden
gaan scheuren of kromtrekken als men
ze massief gebruikte. Legt men ze als
fineer op een behoorlijk behandelde
ondergrond van goede kwaliteit hout,
dan zullen ze onbepaalden tijd dienst doen.
Wij mogen er hier wel even de aandacht
op vestigen dat in heel veel gevallen het
opleggen van fineer meer tijd en arbeid
en dus ook meer geld kost dan dat de
waarde van het hout bedraagt hetwelk
men uitspaart. Het fineeren is dus dikwijls in tegenstelling met de vroeger algemeen geldende meening een dure techniek.
Hoewel het voor den amateur niet
geraden is een moeilijk stuk fineerwerk
uit te voeren vOOr hij eenige ondervinding
heeft opgedaan, is het opleggen van hout
in eenvoudige rechte vlakken niet zoo
moeilijk. Ook zullen er zich gelegenheden

genoeg voordoen waarbij men zich een
zekere vaardigheid kan eigen maken zonder dat men bang behoeft te zijn onherstelbare fouten te maken. Men heeft niet
veel werktuigen noodig voor het fineeren;
in een gewone gereedschapskist zijn alle
instrumenten voorhanden op twee na, n.l.:
een fineerhamer en een fineerschaaf. De
eerste kan men gemakkelijk zelf maken,
de fineerschaaf is niet duur en kan desnoods gemist worden, ofschoon zij het
werken aanmerkelijk gemakkelijker maakt.

Fineersoorten.
Men heeft twee soorten fineer (afgescheiden van het hout, waarvan ze gemaakt zijn), n.l. gesneden en gezaagd
fineer. Zij worden zoo genoemd naar de
wijze waarop ze ontstaan zijn. Wij zullen
hier niet verder op ingaan en volstaan met
te zeggen dat gesneden fineer dunner is
dan gezaagd fineer. Dit is het voornaamste
verschil. Gezaagd fineer is vaak il m.M.
dik of nog dikker en men kan gewoonlijk
de sporen van het zagen er nog duidelijk
op zien. Gesneden fineer varieert in dikte
van die van stevig bruin papier tot -I1- m.M., de oppervlakte is glad.
Men kan alle soorten hout in fineerbladen klaar koopen, van het goedkoopste
mahonie tot het duurste wortel-notenhout
toe. Een waarschuwing is hier echter op
zijn plaats. Neem nooit een blad van eerste
kwaliteit notenhout of van een andere
houtsoort, wat een gecompliceerd verloopende houtdraad of -nerf heeft, voor
uw eersten fineerarbeid. Waarschijnlijk
zult gij geen succes hebben. Het beste
is te beginnen met een betrekkelijk eenvoudige houtsoort met een rechtloopende
nerf. Heeft men eenmaal eenige ondervinding opgedaan dan kan men moeilijker
werk onder handen nemen.

Het onderliggende hout.
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Er kan niet genoeg den nadruk op gelegd
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worden dat het onderhout van het fineerwerk met zorg gekozen moet worden, daar
de aard van het materiaal waarop het
fineer geplakt is grooten invloed heeft op
de duurzaamheid van den arbeid. Het
hout moet een rechte nerf hebben, geen
fineer

Fig. 1. Hoe het fineer de plank krom trekt.
f
r—trekkende kracht van het fineer

......

--NCtegengestelde werking van het boat
Fig. 2. Tegengestelde Merking van het bout en het fineer.

kwasten vertoonen en behoorlijk uitgewerkt zijn. Het beste hout voor dit doel
is Honduras mahonie, omdat het zeer
stevig is en vooral omdat het de lijm goed
houdt. Er zullen echter slechts weinig
amateurs zijn die deze vrij dure houtsoort
voor hun werk zullen gebruiken, doch wij
hebben nog een andere houtsoort ter beschikking, die, mits men ze van goede
kwaliteit neemt, ook zeer goed zal voldoen, n.l. vurenhout. Verder kan men dik
triplex nemen, doch dit wordt dan weer
dour. Vurenhout is natuurlijk het goedkoopste en de lezer moet voor zichzelf
uitmaken of het voor het doel waarvoor
hij het fineer wil gebruiken de moeite
waard is duurder materiaal te nemen. In
alle gevallen is de wijze van fineeren dezelfde behalve dat men bij het gebruiken
van vurenhout het hout eerst van een
donne lijmlaag moet voorzien ten einde
te verhinderen dat het te veel lijm op
zal nemen als het fineer opgebracht wordt.
Wij zullen hierop nader terugkomen.

merkt hebben dat een stuk vurenhout de
neiging vertoont tot krom trekken, doordat rond de jaarringen het hout krimpt.
Dit komt in hoofdzaak doordat die zijde
van de plank die het verst van het midden
van de boom verwijderd was toen de boom
nog niet tot planken gezaagd was, meer
krimpt dan de zijde die dichter bij dit
midden lag. Legt men dus het fineer op
de zijde die rond gaat staan, dan zullen
de beide krachten elkaar opheffen en zal
de plank vlak blijven. Men ziet dit aangegeven in Fig. 2 waar twee tegengestelde
krachten aan het werk zijn. Men moet het
fineer altijd aan den kant van de kern
opleggen, dus aan dien kant, die het
dichtst bij het middelpunt of wel het hart
van den stam lag toen de boom nog niet
tot planken gezaagd was. Men kan aan
het verloop van de jaarringen in het
kopshout gemakkelijk nagaan Welke zijde
dat is. Ga de jaarringen dus na en leg het
fineer op den kant die gekeerd is naar de
holle zijde van de j aarringlijnen, men
noemt dit van de plank echter de ronde
zijde.
Men moet niet denken dat het onderhout geen goede behandeling noodig heeft
omdat het toch bedekt wordt door het
fineer, integendeel, elke foot van het onderhout is in de fineerlaag te zien en oneffen-

Het klaar maken van het onderhout.
Wij moeten ons er van bewust zijn dat
elke plank een verkeerde en goede zijde
heeft voor het fineeren. Fineert men een
plank slechts aan een kant dan trekt het
fineer de plank krom. Men ziet dit aangegeven in Fig. I. Als de lijm droogt,
krimpt het fineer, zoodat de kanten naar
boven ombuigen.
De meeste lezers zullen wel eens opge-

Fig. 3. Hoe men tiff een plank kan nagaan aan welken
kant de kern of het hart van het hout lag.
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Fig. 4. Het prepareeren van het onderhout met een fineer- of tandsehaaf.

Fig. 5. Het afsnjjden van het fineer met behulp van een ref en een beitel.
De liniaal of rci, die op het fineer gedrukt wordt, houdt dit goed viak.
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Fig. 6. Het afschaven van den kant op een vlak schot of plank.

heden komen zelfs nog sterker uit dan
wanneer de fineerlaag niet aanwezig was.
Zoodoende mag men geen hout met
kwasten gebruiken of indien men niet
anders heeft moeten de kwasten verwijderd
worden en stopt men het gat met een
ander stukje hout. Een ruitvormig stukje
beantwoordt het beste aan het doel. De
nerf daarvan moet in dezelfde richting
loopen als de rest. Nadat het stukje vastgelijmd is en gedroogd, schaaft of steekt
men het of tot het oppervlak van de plank.
Men moet er in het bijzonder op letten
dat de onderplank goed vlak wordt, men
kan dit controleeren met een winkelhaak
of een reilat. Daar echter een schaaf
altijd sporen achterlaat moet men het
oppervlak vervolgens behandelen met een
fineerschaaf, ook wel tandschaaf genoemd. Dit stuk gereedschap ziet er uit
als een gewone blokschaaf behalve dat de
schaafbeitel bijna verticaal staat en de
snede getand is, terwijl er geen keer- of
dekbeitel op voorkomt. De fineerschaaf
maakt een groot aantal fijne groeven op
het onderhout. Het voordeel hiervan is

tweevoudig: alle schaafsporen worden verwijderd en het oppervlak wordt eenigszins
ruw, waardoor de lijm beter pakt. Fig. 4
toont ons de schaaf in gebruik. Men schuift
Naar diagonaalsgewijze over het hout,
eerst in de eene richting, dan in de andere
totdat het geheele oppervlak bedekt is
met groefj es. Wil men zien of de fineerschaaf alle schaafsporen verwijderd heeft
dan strijkt men met de hand licht over
het hout heen, de vingertoppen en de
handpalm ontdekken elk bultje of oneffenheid. Heeft men geen fineerschaaf, dan
kan men extra ruw schuurpapier nemen
dat men om een schuurkurk vouwt. Wij
spraken er reeds over dat het onderhout
in sommige gevallen met een donne laag
lijmwater bestreken moest worden. Lijmwater is niets anders dan gewone lijm die
men zoozeer met water vermengd heeft
dat het bijna alleen water is. Men strijkt
het met een borstel op de plank als het
flink heet is en laat de plank daarna
drogen. Men mag er wel op letten dat
zich dan geen krullen of stofdeeltj es op
de plank vastzetten, terwijl deze droogt.

FINEEREN
Is de lijm hard geworden dan maakt men
het oppervlak glad met een stuk ruw schuurpapier, gewikkeld om een schuurkurk.

Het afsnijden van het fineer.
Het is duidelijk dat men het fineer
nagenoeg op het goede formaat moet afsnijden voor men het op kan leggen. Men
kan dit echter niet op de gewone wijze
doen, daar dit materiaal mede doordat
het zoo dun is buitengewoon bros is. Het
moet ondersteund worden tijdens het afsnijden. Gesneden fineer kan men het
best met een beitel afsnijden. Men legt het
op een vlakke plank en plaatst een rei of
liniaal langs de snijlijn. Men drukt de
liniaal goed aan, zet den beitel op zijn
kant en snijdt het fineer langs de liniaal af.
(Fig. 5). Is het fineer bijzonder breed, dan
klemt men de liniaal aan de uiteinden
met schroeven vast. Het is raadzaam
liever eenige keeren lichte insnijdingen te
maken inplaats van een zware het fineer
direct doorsnijdende streek. Voor gezaagde fineerbladen kan men een zaag
nemen, terwijl men de liniaal op dezelfde
wijze langs de snijlijn legt.
Als men verschillende banden van de-
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zelfde breedte heeft af te snijden gebruikt
men wel een snijkruishout. De zijkant
wordt dan eerst recht geschaafd, met een
rei- of blokschaaf. Leg het fineer op een
reischaaf of op een vlakke plank zoodat
de rand even uitsteekt en houdt het blad
vlak met een liniaal of een rei. Het fineer
zal dan niet opbobbelen of splijten. Het
is dan gemakkelijk genoeg den kant vlak
en recht te schaven. (Fig. 6). Men legt
het fineer nu op een plat vlak, zoo dat
het even over den rand heensteekt en
houdt het met een liniaal goed vlak en
vast. De liniaal moet ver genoeg van de
snijlijn verwijderd zijn om het snijkruishout ruimte te geven zich heen en weer
te kunnen bewegen. Het kruishout wordt
op de juiste breedte gesteld en men snijdt
het fineer af, er voor zorgende, dat de kop
van het kruishout precies langs den recht
gemaakten rand van het fineer schuift.
Deze handeling is afgebeeld in Fig. 7.
Men maakt nu twee lichte insnijdingen,
keert het fineerblad om en snijdt den
achterkant in. Op deze wijze kan men een
ongelimiteerd aantal banden van dezelfde
breedte achter elkaar afsnijden. Het verdient aanbeveling met de snede aan dien

Fig. 7. Gebruik van het snlikruishout b(j het snljden van randen van gellike breedte.
VI — 4.
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hoek die het verst van iemands lichaam is
verwijderd te beginnen en, korte insnijdingen makend, het snijkruishout naar
zich toe te halen.

Twee manieren om fineer te leggen.
Men kan fineer op twee manieren leggen:
met een fineerhamer en met een persplank. De eerste methode kan men alleen
toepassen bij het donne gesneden fineer,
terwijl de persplank zoowel voor gesneden
als voor gezaagd fineer gebruikt wordt.
De persplank biedt groote voordeelen en
is beter, maar het fineeren met den hamer
brengt minder ongemak met zich mee, dit
gaat dus gemakkelijker.
Fig. 8 toont ons de onderdeelen van een

wig

koperen
plaatje
Fig. 8. Onderdeelen van den fineerhamer.

eenvoudigen fineerhamer die zelf gemaakt
kan worden. De hamer bestaat uit een
vlak stuk hout, dat aan den onderkant
recht afgewerkt en afgeschuind is. In den
onderkant maakt men een insnijding met
de zaag voor een ijzeren, of koperen
plaatje. Door het hout en het ijzer of
koper worden kleine gaatj es geboord voor
de spijkers of schroeven die het ijzeren of
koperen plaatje vasthouden. Men bevestigt aan het hout een handvat dat nagenoeg een rechten hoek met het blad maakt.
Dit handvat wordt vastgeslagen met een
wig. Het doel van het gebruik van dezen
hamer is de overtollige lijm onder het
fineer te kunnen verwijderen.

Fineeren met den hamer.
De voornaamste hulpmiddelen hiervoor
bestaan uit een fineerhamer, een strijkijzer, een bak met heet water en een dweil.

Zet het strijkijzer op het vuur en maak de
lijm klaar. De lijm moet, bij gebruik van
de lijmpot, koken en zoo dik zijn dat zij in
een regelmatige straal van de kwast
stroomt als men deze 5 of io c.M. boven
de vloeistof houdt. De straal mag dus Been
verdikkingen vertoonen en evenmin breken. Als het fineer de geheele onderplank
moet bedekken wordt het rondom ii-- c.M.
grooter afgesneden, zoodat het dus aan
alle kanten een weinig uitsteekt. Als het
onderhout klaar gemaakt is, wordt het
met lijm bestreken evenals een kant van
het fineer. Wees niet te zuinig met de lijm.
Hoewel slechts betrekkelijk weinig lijm
onder het fineer blijft zitten moet men
de lijm toch vrij dik er op smeren om ze
goed in de nerf te doen doordringen. Leg
het fineer op de onderplank op zijn plaats
en strijk het met de wingers glad.
Laat een paar druppels lijm op den
goeden kant vallen en wrijf met de dweil,
die in het water gedoopt is, waarna men
deze met de hand flink uitwringt, over
het geheele oppervlak. Gebruik niet te
veel water, daar dit door het fineer been
zou sijpelen en de lijm aan den onderkant
zacht zou maken. Deze handeling is
alleen noodig om te verhinderen dat het
strijkijzer het fineer zou schroeien.
Men voelt of het strijkijzer heet is door
dit enkele centimeters van de wang of
te houden, het moet dan behoorlijk
warmte afstralen, ook probeert men dit
wel door met de vingertoppen te voelen.

Het strijken.
Strijk met het strijkijzer zonder veel
druk uit te oefenen voor- en achterwaarts
over de eene helft van het oppervlak,
zooals in Fig. 9 afgebeeld. Hierdoor wordt
de lijm warm en vloeibaar. Neem onmiddelijk daarna den fineerhamer, pak hem
vast als op Fig. io en schuif hem over het
oppervlak vanaf het midden naar den
buitenkant. Dit is van groot belang, daar
de lijm aan de zijkanten uitgeperst moet
worden. Beweeg den fineerhamer zigzagsgewijze, trek eerst met den eenen kant
naar voren, daarna met den anderen
kant en oefen met de linkerhand een
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Fig. 9. Het warm maken van de lilm tussehen fineer en onderhout met een strijklizer.
Strijk eerst de eene helft van het oppervlak en bewerk dit daarna met den fineerhamer. Neem dan de andere helf t

.;Warett
;

.031§111.2011C,040

Fig. 10. Fineerhamer in gebruik.
&huff den hamer van het midden af zigzagsgewijze naar den buitenkant en druk flink.
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flinken druk op dit stuk gereedschap uit.
Als de eene helft klaar is, behandelt
men de andere helft op dezelfde wijze.
Is het oppervlak heel groot dan is het
misschien noodig het meer dan eenmaal
met het strijkijzer te verhitten. Gebruik
dit echter niet te vaak of niet te Lang, daar
het anders de lijm doet drogen. Om te constateeren of het fineer overal aan de
onderplank geplakt is tikt men met de
vingernagels over het geheele oppervlak.
Plaatsen die niet vast zitten voelen hol
aan. Zulke plaatsen moeten nogmaals met
het strijkijzer en den fineerhamer bewerkt
worden. Voor men de gefineerde plank
weg zet om de lijm hard te laten worden
moet men het oppervlak nog eens afwrijven om alle lijm te verwijderen. Dit

doet men door de dweil weer in heet
water te doopen en goed uit te wringen.
Ook het teveel aan fineer moet men wegsnijden. Hiervoor keert men de plank om
en legt haar op twee vlakke, even dikke
stukken hout. Een van deze stukken
wordt onder den kant geschoven die afgesneden wordt. Met een scherpen beitel
snijdt men het fineer af zooals in Fig. 12
te zien is, men schuift het instrument
langs den kant van de onderplank. Druk
krachtig tegen de laatste om te vermijden
dat het fineer van de plank afgedrukt
wordt. Ten slotte maakt men het fineeroppervlak glad. Hiertoe gebruikt men een
schraapstaal. Dit is een stuk dun, plat
staal, rechthoekig van worm. Het wordt
gescherpt door den schraapkant eerst
recht te maken met een vijl en
het daarna over een oliesteen te
wrijven. Vervolgens maakt men
een braam aan (de beide randen
van den schraapkant door met
een rond stuk staal (b.v. een guts)
onder een kleinen hoek langs die
randen te strijken. (Zie hiervoor
ook blz. 36). Men ziet den schraper in gebruik op Fig. 13. De
schraper maakt het oppervlak
glad en verwijdert verontreinigingen zonder de nerf te beschadigen.
Ten slotte schuurt men het fineer
af, eerst met schuurpapier no. 2
middelsoort, dan met no. 1. Het
schuurpapier wordt om een
schuurkurk gewikkeld en in de
richting van de nerf bewogen.

Omlijsting van een paneel.

Fig. 11. Een gefineerd paneel met een rand waarvan de houtdraad in een
andere richting loopt.

Het maken van een omlijsting
van een paneel toont aan Welke
de voordeelen zijn van fineeren.
Als men hetzelfde effect in massief hout zou willen bereiken zou
men hiervoor heel wat meer tijd
noodig hebben, afgescheiden van
het feit of het resultant wel even
bevredigend zou zijn. Met behulp
van fineer is het niet moeilijk.
Fig. II toont ons een gefineerd
paneel met rand. Het middenstuk
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Fig, 12, Het wegsntJden van het ultstekende fineer.
Let er op dat de plank waarop het fineer, omgekeerd is.

Fig. 13. Het sehoonmaken van het fineer met een sehraper.
opschuren met schuurpapier.
g
Hierna volt
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is behandeld op
de reeds beschreven wijze, behalve dat het fineer
bij het opleggen
niet uitsteekt,
dock juist binnen
den omtrek van
de grondplank
wordt afgesne-den. Als de omlijsting 2 J2-- c.M.
breed is, moet
men het middenstuk zoo afsnijden dat de randen bij het opleggen -I- c.M.
van de kanten
van de grondplank verwijderd
zijn. Is het midden stuk eenmaa!
gelegd, dan stelt
men een snij- Fig. 14. Het afsnliden van het ovatollige fineer met een snOkrnishout bp het maken van :randkruishout op de
omlijstingen.
••'^`^^

Fig. 15. Het verwilderen van het overtollige fineer.

vereischte breedte en snijdt men
het middenstuk
rondom af. Het
snijkruishout
moet goedscherp
zijn; alle lijm die
nog aan de afsnij k an t en to
voorschijn komt
wordt onmiddellijk verwijderd.
Snijd recht door
het fineer, dock
druk het kruishout niet verder
in het onderhout
dan strikt noodzakelijk is. Fig.
14 toont ons hoe
wij het snijkruishout moeten
hanteeren.
Als nu het fi-
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Fig. 16. De randen worden met den achterkant van een hamer vastgestreken.
Indien men slechts smalle randen voor het omlijsten gebruikt, heeft men geen strijkijzer noodig, ten minste als de lijm
warm is en men den hamer onmiddellijk na het opleggen over den rand strijkt. Het verdient echter aanbeveling het
strijkijzer onder zijn bereikt te hebben voor het geval er zich onverwachts complicaties mochten voordoen.

neer ,afgesneden
wordt, onmiddellijk nadat het
gelegd is, kan
men dezen overtolligen rand gemakkelij k met de
hand verwijderen. (Fig. 15).
Mochten er echter redenen zijn
om de lijm eerst
te laten drogen,
dan doet men
goed den rand
die afgesneden
wordt eerst met
het strijkijzer te
verhitten voor
men hem wegsnijdt. Menidient
er dan op te letten dat het ijzer
het middenstuk
niet raakt.
Het fineer van
de omlijsting
moet weer iets
breeder zijn dan
noodig is. Het

Fig. 17. Het aandraaien van de houtklemmen NJ het fineer met de persplank.
Zorg er voor de persplank en het fineer door middel van een stuk papier gescheiden te houden,
daar anders beiden aan elkaar verbonden zouden worden.
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wordt afgesneden op de wijze, die aangegeven is en besproken bij de Fig. 6 en
7. Steeds moeten de randen rechtgeschaafd
worden voor men het snijkruishout gebruikt. Hierdoor verkrijgt men een goede
aansluiting.

Het lijmen van de omlijsting.
Teeken aan het eind van een der randen
een lijn die een hoek van 45° maakt met
den buitenkant en snijdt den rand volgens
de lijn of met een beitel. Men heeft nu
een kant van het verstek. Behandel den
anderen kant van den rand op dezelfde
manier. Bestrijk beide kanten van den
rand met lijm alsmede de onderplank en
leg den rand op zijn plaats. Men kan den
vlakken achterkant van een hamer gebruiken om de lijm weg te persen (Fig. 16).
Als men het vlug doet terwijl de lijm nog
heet is heeft men geen strijkijzer noodig.
Men kan het ijzer echter bij de hand houden indien men het noodig mocht hebben.
Zorg er voor dat het ijzer het reeds gelegde
fineer niet raakt. Voor men de plank wegzet om te drogen moet de lijm eerst afgeveegd worden. Daarna legt men een stuk
krantenpapier over elke verstekverbinding.
Hierdoor trekken deze verbindingen niet
zoo gemakkelijk uit elkaar als de lijm hard
wordt. Als de lijm gedroogd is maakt men
het oppervlak op de gewone wijze schoon.
Laat minstens veertien of vijftien uur
verloopen voor men
hieraan begint, indien mogelijk nog
langeren tijd en zet
het werk weg op een
droge plaats.

stevig op het fineer; zij vervangt dan het
strijkijzer en den fineerhamer. De onderplank en het fineer worden met lijm bestreken en men legt het laatste op zijn
plaats. Hierop legt men een stuk papier
over het fineer ten einde te verhinderen
dat de persplank er aan vast zal plakken.
De persplank wordt aan beide zijden goed
verwarmd. Dit dient met zorg te geschieden, daar een niet voldoende verwarmde
persplank niet gebruikt kan worden,
doordat deze de lijm te veel afkoelt.
Ten slotte plaatst men aan beide zijden
een paar steunplanken, een boven op en
een onderaan, en met een paar houten
klemmen schroeft men ze stevig vast.
(Fig. 17). Om er zeker van te zijn dat de
lijm naar buiten geperst wordt is de
binnenkant van de bovenste steunplank
rond geschaafd, zoodat de druk het eerst
in het midden uitgeoefend wordt. Als men
meerdere steunplanken gebruikt, worden
die in het midden om dezelfde reden het
eerst aangeschroefd. Fig. i8 geeft ons een
dwarsdoorsnede van het geheel te zien.
Wil men een goed resultaat bereiken,
dan moet men snel en systematisch te
werk gaan. Alle hulpmiddelen die benoodigd zijn moeten klaar staan. De persplank kan na een uur verwijderd worden,
doch men mag het fineer niet onmiddellijk
schoonmaken, doch ongeveer na 14 uur.

gebogen vlak

Het fineeren met
de persplank.
De persplank is
een vlakke plank,
iets breeder en Langer
dan de plank waarop
het fineer aangebracht wordt. Men
maakt de persplank
warm en klemt deze

Fig. 18. Het fineeren met de persplank.
Het gebogen vlak van de bovenste steunplank drukt de lijm naar den buitenkant. In
de teekening is ter wille van de duidelijkheid de ronding sterk overdreven.

Hoe men triplex bewerkt
Gedurende de laatste jaren heeft triplex
hout een zekere populariteit gekregen en
men gebruikt het dan ook dikwijls om
gewoon massief hout te vervangen. Het
heeft een aantal voordeelen, waarvan de
meest in het oogvallende zijn
het is betrouwbaar, het krimpt niet en
zet niet uit en het is in groote lengten en
breedten verkrijgbaar. Vooral het laatste
is voor de amateurs een groot gemak omdat het niet prettig is dunne planken aan
elkaar te moeten verbinden ten einde een
breed vlak te kunnen maken.

In Welke dikten triplexhout verkrijgbaar is.
Triple out is in heel verschillende
dikten verkrijgbaar, dock meestal gebruikt
men dat van 4 m.M. Het heeft het voordeel dat het betrekkelijk licht en dun is
en toch sterk. Voor paneelen, achterkanten en bodems is het vooral zeer ge-

schikt. Men neemt een dikkere snort als
het hout ook dwars op de nerf veel weerstand moet bieden en bovendien als het
in geen geval mag krimpen. Voor fineerwerk gebruikt men vaak als onderlaag
dik triplex.
Van de dunnere soorten worden die
van 3 m.M. of sours nog dunner bij voorkeur gebruikt als het hout gebogen moet
worden; wil men b.v. een luidspreker
maken in den vorm van een pendule met
rond bovenstuk, een model dat zeer populair is, dan zaagt men den vcor- en achterkant in den vereischten vorm uit en
maakt den bovenkant van triplex, dat
men volgens dezen vorm rond buigt. Hoewel het triplex gemakkelijk buigt is het
toch zeer sterk.

Verschil in kwaliteit.
Het verschil in kwaliteit tusschen de
diverse triplexhoutsoorten is zeer groot.

Fig. 1. Het zagen van triplex met de xapzaag.
Gebruik een zaag met fijne tanden. Houd de zaag scheef, niet horizontaal. Druk zachtjes op de zaag en houdt het
hout vast met de linkerhand.
VII -- 1
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Middelste laag, waarvan het kops hout te zien is.
Enkele soorten zijn alleen geschikt
voor achterkanten en bodems, de
betere kwaliteiten zijn echter goed
afgewerkt en vertoonen een fijne
doch vlakke nerf. Ook vindt men
triplex met bovenbladen van eikenhout, mahoniehout of een andere
goede houtsoort. Dit is natuurlijk
dragen dat het hout :aan de uiteinden
duurder dan het gewone berken- Fig. 2. Men moet er voor zorg
niet afsplintert.
houttriplex, maar het is zeer aan De teekening links toont ons hoe dit mogelijiisThe rrechter teekening
aan hoe wij het kunnen verwijderen — door een klein schuin hoekje
te bevelen voor paneelwerk waarbij geeft
met ;den ,beitelaf te' steken. Als dit niet kan begint men vanaf een hoek
de kanten niet zichtbaar of niet te schaven en inPlaats van tot den"anderenihoekdoor te' aan houdt
den kant van ,den tegenovergestelden
aan slijtage onderhevig zijn. De men in het midden op en werkt
kant verder af.
meest voorkomende soorten zijn
wel okume, berken, elzen, iepen en eiken- hout verloren doet gaan. 1.20 X Ioo c.M.
hout.
b.v. is een standaardmaat.
Als men twee zijden van een glazenHoud rekening met de maat van kast noodig heeft dan doet men het
triplexhout bij het begin van het beste de kast 0.50 M. breed te maken,
werk.
daar men dan de twee zijden uit een
Men dient er aan te denken dat triplex plaatbreedte kan verkrijgen. Maakt men
in platen van bepaald formaat verkocht de kanten breeder dan zou men twee
wordt.
platen triplex noodig hebben en, voorAls men dus aan een werk begint, loopik althans, de rest hiervan nergens
waarbij men triplex wil gebruiken ver- voor kunnen gebruiken.
dient het aanbeveling een berekening te
maken zoodat men zoo weinig mogelijk Het zagen van triplexhout.
Gewoonl ij k
wordt triplexhout
met een verstek-,
kap- of handzaag
bewerkt. Het doet
er niet toe welk
van deze men
neemt als ze maar
fijne tanden hebben. Dit is van zeer
veel belang daar
een zaag met groote tanden de onderste laag van
het triplex zonder
twijfel zou doen
afsplinteren. De
gewone handzaag
is niet goed omdat
de tanden te groot
zijn en daar dit gewoonlijk de eenige
snort handzaag is
Fig. 3. Het gebruik van liniaal of rei en beitel bll het afsehrllven van triplex.
die de amateur tot
Let op den hoek die de beitel maakt. De schuine kant van den beitel wordt tegen de liniaal:gedrukt.
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Fig. 4. Kleine stukken kunnen met de figuurzaag uitgezaagd worden.
Gebruik een onderlaag voor dit werk. Deze onderlaag moet met klemschroeven op de werkbank bevestigd worden. Als
men zaagt moet men het zaagblad verticaal houden.

zijn beschikking heeft is het beter dat hij
een kap- of verstekzaag gebruikt.
Bovendien heeft de kapzaag het voordeel dat ze gemakkelijker in een rechte
lijn zaagt omdat de rug versterkt is. Men
houdt de zaag eenigszins scheef en niet
vlak (zie Fig. 1). Verder moet men rekening
houden met de aanwijzingen die in het
artikel „Zagen" gegeven zijn. Zorg er voor
niet te zwaar op de zaag te drukken omdat
dan de onderlaag, zooals reeds gezegd,
kans heeft los te splinteren. Besteed bijzondere aandacht aan het einde van de
zaagsnede; ook bier loopt men kans dat
de onderlagen loslaten. In Fig. i wordt

de linker arm over de geheele breedte van
de triplexplaat gelegd, waardoor deze vast
blijft liggen. Heeft men extra breede
platen te bewerken dan moet men het
triplex op de werkbank vastzetten met
een klem of stempel. Het hout moet in
voldoende mate buiten de werkbank uitsteken om de zaag gelegenheid te geven
tot een ongestoorde beweging. Het is niet
moeilijk hiervoor te zorgen als de plaat
smal is, slechts indien deze erg breed is
ondervindt men eenige moeilijkheden.

Met den beitel.
Dunne triplexhoutsoorten van minder

a

Fig. 5. Spijkers moet men in

de middenlaag slaan.

Fig 6. Driehoekig blok als versterking van een hoekverbinding.

Fig. 7. Zwaluwstaartverbinding in triplex.
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dan 3 m.M. kunnen met een beitel gesneden
worden ofschoon men eveneens de zaag
kan gebruiken. De beitel geeft het voordeel dat de snede glad is en dat men er
sneller mee kan werken. Men ziet in Fig. 3
hoe men den beitel moet houden. Men
legt een vlakke plank op de werkbank en
hierop legt men het triplexhout, terwijl
men er voor zorgt dat de lijn, waarlangs
de plaat afgesneden moet worden, ongeveer in het midden der plank ligt. Men
legt een liniaal aan den „goeden" kant van
de lijn, d.w.z. aan den anderen kant van het
stuk dat weggesneden wordt, dus op het
stuk wat we noodig hebben. De liniaal heeft
een dubbele functie. Ten eerste zorgt ze dat
de beitel in de goede richting voortbewogen
kan worden en ten tweede verhindert ze
het hout te buigen onder het snijden. Wil
men een zeer breed stuk snijden dan moet
men het met houtklemmen vastschroeven
daar het anders sours verschuift.

Zeer dun triplexhout kan met een
schaar geknipt worden.
Zorg er voor dat de beitel met de vouw
tegen de liniaal gedrukt wordt. Doet men
dit dan vertoont de beitel geen neiging
met de nerf mee te gaan. Maak liever een
of twee betrekkelijk lichte insnijdingen
dan direct een zware. Nog dunner triplexplaten, van b.v. z.g.n. vliegtuigtriplex,
kunnen met een schaar geknipt worden.
Dit is vooral gemakkelijk als men slechts
kleine stukken heeft te maken en het
gaat dan sneller als met een figuurzaag.

Het zagen van het hout met een
figuurzaag.

Wil men kleine stukken uit dik triplexhout zagen dan gebruikt men wel een
figuurzaag. De figuurzaag is voor dit
soort werk zeer aan te bevelen omdat de
onderlagen in geen geval hiermede uit
elkaar worden geduwd; de
tanden van deze zaag zijn
hiertoe te klein. Men heeft
voor het figuurzagen een
onderlegger noodig, die het
hout ondersteunt, gewoonlijk neemt men hiervoor een
V-vormig ingesneden plankje
dat men voor dit soort
werk gebruikt. Men bevestigt
het op de werkbank of op de
tafel door middel van klemschroeven. De worm wordt op
het triplexhout geteekend met
een potlood. Voor het geval
men een aantal van dezelfde
vormen moet zagen gebruikt
men een mal waarmede men
deze afschrijft. In Fig. 4 ziet
men hoe de figuurzaag gebruikt wordt. Men most er in
de eerste plaats op letten dat
het blad precies verticaal gehouden wordt. Voor gewoon
werk is een blad van No. 2 of
3 het geschiktst. Wil men het
werk bespoedigen dan neemt
men een blad met grootere
tanden b.v. No. 6 of 7.
Fig. 8. Het gebruik van een hoeklllst bij het maken van een loos.
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er voor zorgt dat
de spijkers in de
middelste laag terecht komen en
precies verticaal in
het hout worden
geslagen. Dit is
gedemonstreerd in
Fig. 5. Op geenerlei
voorwaarde mogen zij tusschen de
beide lagen teFig. 9. Halve inkepingen kan men aanwenden bjj het maken van een eierenbak.
rechtkomen daar
Het bijschaven van de randen.
men er dan zoo goed als zeker van kan zijn
dat
de lagen van elkaar splijten. Indien het
Het triplexoppervlak behoeft nooit geschaafd te worden omdat het reeds geheel mogelijk is moet men zulke verbindingen
afgewerkt is in de fabriek. De randen versterken door driehoekige stukken hout
daarentegen moeten nadat de zaag er aan de kanten vast te lijmen zooals in
Tangs is gegaan bijgeschaafd worden. Hoe- Fig. 6 te zien is.
wel men het hout in een bankschroef kan Het gebruik van lijstjes met groeven.
zetten en op de gewone wijze schaven is
Ook kan men de hoekverbinding verhet beter een voorlooper of rijschaaf te
sterken met een gegroefd lijstje. Deze
gebruiken. Het hoofdstuk over „Schaven"
kan men in allerlei soorten klaar koopen of
geeft ons omtrent het aanwenden hiervan
laten maken. Neem, bijvoorbeeld, de
voldoende aanwijzingen. Het voordeel is
constructie van een doos. Een lijstje, voordat de randen op deze wijze van zelf ook
zien van groeven in de vlakken die aan
haaksch worden geschaafd en men niet
elkaar grenzen kan dan onschatbare
bang behoeft te zijn dat het hout opbuigt
diensten bewijzen. Zulke lijstjes worden
of bobbelt.
ook wel hoek- of dooslijsten genoemd en
Men moet er aan denken dat men de
men ziet er een voorbeeld van in Fig. 8.
Schaaf niet laat doorloopen tot aan den
Het triplexhout kan hierbij gewoon op de
anderen hoek. De reden voor dezen voorgoede lengte afgezaagd worden en daarna
zichtigheidsmaatregel is dat, onverschillig
lijmt men het in de groeven. Indien men
welken rand men ook neemt, een van de
de lijsten klaar laat maken moet men dus
lagen steeds kopshout vertoont. Dientenreeds weten, Welke dikte triplex men
gevolge moet men eerst van den eenen
gebruiken zal. Als bij het in elkaar maken
hoek beginnen en daarna van den anderen.
de zijkanten de neiging vertoonen uit de
Ook kan men den versten hoek met een
groeven te springen kan men een touw om
beitel even schuin afsteken als men daar
de doos binden tot de
de voorkeur aangeeft. Fig. 2 Licht dit
lijm hard geworden
voorschrift toe.
is. Teneinde beschadiging der hoeken
Verbindingen in triplexhout.
dan
te voorkomen
Gewone hoekverbindingen in triplex,
legt
men
hierop wel
die vastgespijkerd worden zijn niet erg
stukj es omgevouwen
sterk daar men Been groote spijkers kan
dik papier.
gebruiken omdat de lagen dan gemakkelijk
van elkaar splijten. Voor Licht werk, dat
Zwaluwstaarten.
niet veel druk behoeft te verdragen is het
Ook in triplex kan
toch nog raadzaam behalve spijkers ook Fig. 10. Houten latje tegen
karat geljjmd om er scharmen
gemakkelijk
lijm te nemen. Het is van belang dat men dennieren
op te schroeven.
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D

Fig. 11. Gebruik van Illstjes om de kopskanten van het triplex te verbergen.

zwaluwstaarten maken, zooals men in Fig.
7 ziet. Ze worden op de gebruikelijke wijze
gezaagd, uitgestoken en in elkaar gezet.
Men moet wel oppassen bij het afschrijven
ze niet te diep met het kruishout in te
snij den daar de hechtheid van de verbinding
grootendeels berust op de buitenste lagen.

Halve inkepingen in de breedte.
Deze kunnen sours met voordeel aangewend worden, zooals Fig. 9 ons aantoont.
Opstanden voor winkeletalages, enz. worden vaak op deze wijze in elkaar gezet.
Voorts kan men ze toepassen bij het
maken van een eierenbak.
Sours gebeurt het dat scharnieren, of andere metalen onderdeelen, op den rand van
het triplexhout bevestigd moeten worden.
Hiertoe moet men een latje langs den
binnenkant aanbrengen om een
ondergrond te vormen, waarin men
de schroeven kan
.--;
draaien. Fig. io
-I
geeft ons hiervan
een voorbeeld.

Het bedekken
van de kanten.

^

vele manieren aangegeven hoe men dit
kan doen. De doorsnede van de lijst hangt
of van het werk waarvoor men haar wil
gebruiken. Bij een vlak boveneinde, zooals
het deksel van een doos, kan men volstaan
met een lijst van 3 a 4 m.M. met een
platten kant. Een halfrond lijstje is dan
dus het meest geschikt (zie A, Fig. ii).
Moet men twee kanten bedekken, zooals
bij B, Fig. II, dan doet men het best een
kwartrond lijstje te nemen. Verschillende
manieren om de hoeken van de doozen te
maskeeren ziet men aangegeven in Fig. ii.
Bij C is een halfrond lijstje op de hoeken
aangebracht. Bij D ziet men een andere
snort lijst, waarbij de geheele hoek bedekt
wordt, in de lijst is hier een inwendigen
rechten hoek (een sponning dus) waarin
de kant van de doos past.

\\)) CI____II
ii 1
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Er bestaat dikwijls eenig be- Fig. 12. Triplex paneel in een
gegroefde list.
zwaar triplexhout
te gebruiken omdat de gelaagde bouw aanleiding geeft tot
het in het gezicht komen van leelijke kanten. Deze kanten kan men echter gewoonlijk verbergen door er een smal lijstje langs
te lijmen. In Fig. II ziet men een van de

Fig. 13. Vlakke lost in verstek
gezaagd als rand om een
triplexpaneel.

Fig. 14. Gebruik van fatten tot
vorming van een omljjsting.

Het maken van triplex paneelen.
De sterkste deur, die men met triplex
kan maken is die met een omlijsting van
gegroefde deelen en een paneel van triplex,
zooals in Fig. i2. Men gebruikt pen- en
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gat- of deuvelverbindingen voor de verbinding der omlijstingdeelen. Het voordeel
van het gebruik van triplex is dat het
paneel in de groeven gelijmd kan worden,
daar het niet krimpt en dus ook niet
scheurt, zooals in het geval dat men massief hout aanwendt. Men brengt deze
echter ook vaak aan zonder te lijmen, men
dient er dan wel voor te zorgen dat de dikte
goed strak in de groef past daar het paneel
anders later rammelt.
Een andere methode vindt men aangegeven in Fig. 13. Een breede platte lijst
wordt in verstek rondom de hoeken gelegd, waardoor men het effect van een
paneel verkrijgt. Ook hier kan men de
lijst lijmen zonder dat men bang behoeft
te zijn dat het hout zal scheuren of
trekken. Als men Been lijst kan krijgen in
den worm die op de teekening is aange-
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geven dan zaagt men eenvoudig rechte
latten op de hoeken in verstek tegen elkaar
en lijmt een kwartronde lijst aan de
binnenkanten daartegen.
Fig. 14 toont ons een andere methode.
Hierbij gebruikt men latten aan beide
kanten van het triplexhout. Men dient er
op te letten dat de opstaande latten aan
den voorkant doorloopen en de dwarslatten er tusschen gelijmd zijn, op den
achterkant vindt juist het omgekeerde
plaats: de horizontale latten loopen door en
de verticale zijn er tusschen gezet, dit is
sterker. Brengt dit echter bezwaar mede
in verband met het minder mooie aanzicht, dan maakt men ze aan beide kanten
wel hetzelfde. Ook ziet men veel deuren
van blokverlijmd triplex die dus aan
beide zijden geheel vlak zijn.

Cell gemakkelijk te Luken electrische motorboot

soz

irr

De boot als zjj klaar is.

Fig. 1.
17) ze electrisch voortbewogen boot kan met weinig kosten gemakkelijk gemaakt worden door elken lezer, die de aanwijzingen, die in den tekst en op de constructie- teekening zijn gegeven, opvolgt. Het model met constante snelheid van
genoemde teekening kan gemakkelijk verbouwd worden tot een luxe-model met drie versnellingen en een terugkoppeling.
Wij raden de lezers aan eerst het model met constante snelheid te vervaardigen en daarna pas de onderdeelen aan te
brengen, waardoor men de versnellingen verkrijgt.

Model zonder versnelling.
Bij het samenstellen van het ontwerp
voor de motorboot hebben wij ons in de
eerste plaats laten Leiden door twee voorwaarden: i. lage materiaalkosten en 2.
eenvoudige constructie. De totale onkosten
voor het maken van het origineel waren
I 5.— en alle moeilijkheden ten aanzien
van het laatste punt werden uitgeschakeld
doordat wij de deelen, waarvan de constructie den amateur moeite zouden kosten, zoo gekozen hebben dat men ze klaar
kan koopen (b.v. electrische motor, schroef
en electrische schakelaar).

Benoodigd materiaal.
Hier volgt een complete lijst van de
benoodigdheden.
2 stukken triplex, 61 x 6.4 X 0 .3 C.M.
Zijkanten van de boot.
2 stukken triplex, 61 X 12.1 x o.3 c.M.
Voor het dek en den bodem.
I stuk licht hout, 22.9 X 8.9 X o.6 cll.,
voor achtersteven en luik.
I stuk licht hout, 15.2 X 1.6 x 1.2 c.M.
Voor voorsteven enz.
I stuk licht hout, 35.6 x 0.95 x o.3 c.M.
Voor lijst langs de cockpit.
draadnageltj es of dunne
I pakje
fineerspijkertj es.
I electrische motor.
I miniatuur electrische schakelaar.
I schroefconstructie, bestaande uit schroef,
schroefas, buis en veerkoppeling.
1 meter enkelvoudig electrisch belkoord.
2

I doz. duims platkop koperen schroeven.
2 1-duims rondkop koperen schroeven.
4.4 c.M. koperen buis, li„ duims boor.
17.8 c.M. 18 kaliber stalen pianodraad,
lijm en verf.
Een electrische motor voor zulk een
boot kan men in elken Winkel van electrische artikelen koopen. Hij moet driepolig zijn, zoo weinig mogelijk ruimte innemen en hij moet gedreven kunnen worden door een droge batterij van 4 volt.
Een motor van dit type kost 2 tot 15
gulden, voor het origineele model werd de
goedkoopste motor (twee gulden) gebruikt
en voldeed zeer goed.
Complete schroefconstructies, van een
samenstelling zooals hierboven is aangegeven, kosten / 1.35, zoodat het niet de
moeite waard is deze zelf te maken daar
het voor een ongeoefend amateur zeer
moeilijk is deze te vervaardigen.

DETAILS VAN DE CONSTRUCTIE.
Het zagen van de zijkanten.
Neem de twee stukken triplex van
6i x 6.4 en Schaaf ze af volgens de mal
op de constructieteekening. Zaag de
boorden langs de omtreklijnen af; deze
kunnen voorloopig terzijde gelegd worden,
daar nu eerst de voorsteven gemaakt
moet worden.

De voorsteven.
De voorsteven wordt versterkt met een
stuk hout van 6.4 X 1.6 x 1.2 C.M. dat
344
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Fig. 2. De motoren en de onderdeelen van de schroef.
No. 1 is de schroef, No. 2 de schroefbuis, No. 3 de schroefas en No. 4 de veerkoppeling. De gezamenlijke kosten zijn zeer laag.

driehoekvormig afgewerkt is, op de wijze
zooals dat aangegeven is op de constructieteekening. Men noemt dit stukje wel het
boegblok.

Het bevestigen van de zijkanten of
boorden aan het boegblok.
Lijm en schroef nu een van de boorden
aan het boegblok en wel zoo dat de voorste
rand van dit boord samenvalt met den
voorrand van het boegblok. Bevestig het
tweede boord op dezelfde manier. Fig. 3
toont ons hoe de twee zijden aan het boegblok bevestigd zijn. Men laat het geheel
nu Lang genoeg drogen tot de lijm goed
hard is.

De achtersteven.
De achtersteven wordt gezaagd uit een
triplex plankje van o.6 c.M. dik, men gebruikt voor den worm de afbeelding van

den achtersteven op de groote constructieteekening aangegeven. Is deze klaar dan
worden de zijkanten naar elkaar toe gebogen tot ze tegen de randen van den
achtersteven passen. Zij worden vastgelijmd en vastgespijkerd.

Het bijwerken van de randen der
boorden.
De onder- en bovenranden van de
boorden worden zorgvuldig bijgewerkt om
het dek en den bodem nauwkeurig to doen
passen. Men neemt een stuk hout dat
Langer is dan de breedte van de boot en
vouwt er een stuk schuurpapier omheen.
Men zet de boorden op een plat vlak en
houdt het blok zoo dat beide randen van
de boorden tegelijk bijgeschuurd worden.
Draai nu de boot om en behandel de
onderranden van de boorden op dezelfde
wijze (Fig. 4).

Fig. 3. Men schroeft den tweeden zlikant of boord aan het boegblok vast.
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Het zagen van
den bodem.
Om den juisten
vorm van den
bodem af to
schrijven zet men
de boot op de
plank waarvan
de bodem gemaakt moet worden, men drukt
de kanten stevig
aan en teekent
met een potlood Fig. 4. Het bewerken van de bovenkanten der boorden met sehuurpapier, voor men den bodem
aanbrengt.
den juisten vorm
af. Een gewone figuurzaag is het best Het schilderen van den binnenkant.
geschikt voor het uitzagen van den bodem
In dit stadium verdient het aanbeveling
doch het verdient aanbeveling ongeveer den binnenkant van de boot van een dikke
1.5 m.M. speling over te laten, deze uit- laag verf te voorzien, vooral bij de verstekende rand wordt later zoo ver weg- bindingen en het is eenvoudiger dit te
geschuurd tot de bodem gelijk ligt met doen vOOr de motor is aangebracht clan
de buitenkanten der boorden.
daarna.

Het bevestigen van den bodem.

Het aanbrengen van de schroef-

constructie.
Bij het vastmaken van den bodem moet
men de randen van de boorden met lijm
Als de veil droog is kan de schroefbestrijken, men zet den bodem op zijn constructie aangebracht worden. Het gat
plaats en spijkert hem vast met 1-duims voor de schroefasbuis moet c.M. van
dunne draadnagels of fineerspijkers. De den achtersteven verwijderd zijn en zich
spijkers worden op afstanden van 22 c.M. in de breedte der boot precies in het
geplaatst, bij denboeg of voorsteven waar midden van den bodem bevinden. Men
de boorden n
naar binnen hellen moet men past de volgende methode toe om de
er vooral om denken de spijkers scheef te schroefasbuis voldoende te doen hellen
slaan; zij hebben echter de neiging rechtop waardoor de schroefbladen o.6 c.M. van
te gaan staan en door de zijkanten been te den bodem van de boot verwijderd blijven.
breken, men client dus zeer voorzichtig te Leg de boot met den bodem naar boven op
werk te gaan. Als men
den uitstekenden rand
van den bodem wegschuurt, kan men
tevens den voorsteven
of boeg afronden. Men
kan dit het veiligst
doen met schuurpapier, aangezien men
b.v. met een beitel
kans loopt de schroefkoppen te raken,
waardoor men de beitelsnede zou beschadigen.
Fig. 5. Het afrondeevatildelhoeken met sehuurpapier.
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de werkbank of tafel, neem een
boor waavan de diameter iets
kleiner is dan de diameter van de
schroefasbuis en boor een gat recht
door den bodem van de boot.
Zonder de boor te verschuiven of
op te houden met boren beweegt
men nu den bovenkant van de boor
langzaam in een boog naar den
achtersteven en men houdt eerst
op als de klembus van de boor den
bodem van de boot raakt. Men f
heeft dus slechts te zorgen dat het
gedeelte der boor wat het hout
Fig. 6. Het bevestigen van de schroefbuis en het steuntje dat haar op
afsnijdt in het gat blijft. De boor
haar plants houdt.
zal dan twee smalle groeven aan De schroef moet ongeveer 0.6 c.M. van de onderzijde der boot verwijderd
blijven. Hoe men een gat moet boren voor de schroefbuis vindt men
beide kanten van den bodemplank beschreven in den tekst van dit artikel en op de constructie-teekening.
maken; die aan den buitenkant
beginnende bij het gat loopt naar den het haakje gesoldeerd en dit laatste aan
achtersteven, die aan den binnenkant den onderkant van den bodem geschroefd;
loopt naar den voorsteven. De schroef- hierdoor blijft de schroefasbuis op haar
asbuis zal dan als ze op de goede plaats.
plaats is aangebracht in de beide groeven
loopen en een hoek van + i8° maken met Het monteeren van den motor.
den bodem van de boot. Zij kan vastgezet
Voor men den motor in de boot zet moet
worden met een klein haakje dat aan de men het schijfje aan het eind van de as
Buis gesoldeerd en aan den bodem ge- verwijderen. Men kan het er met een nijpschroefd wordt. Om dit haakje te maken, tang afdraaien en de kraag van de schroefsnijdt of knipt men van een gewoon stukje as er voor in de plaats zetten. Men steekt
blik een reepje van 4.4 X o.6 c.M. Buig dit nu de schroefas door de schroefasbuis en
reepje in het midden om de schroefasbuis houdt den motor zoo dat de drijfas in een
en aan de uiteinden (± o.6 c.M.) recht- lijn ligt met de schroefas. Daarna neemt
hoekig om. Boor in elk van de omgebogen men de maat voor een wigvormig blok
uiteinden een klein gaatje (ge kunt dit er hout, dat onder den motor gelegd wordt,
met een draadnagel ook inslaan) om het waardoor deze op zijn plaats en in den
haakje aan den bodem te kunnen be- goeden stand blijft (zie constructieteekevestigen. De schroefasbuis wordt nu aan ning). Neem den motor nu weg en schroef

Fig. 7. Motor, batteril en scheidingswand aangebracht.
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hem stevig op het hellende vlak van het
blok. Op het breedste verticale vlak van
het blok worden de contacten voor batterij
geschroefd. Deze bestaan uit twee koperen
schroeven met ronde koppen. Bevestig
een kort stukje electrische draad aan elk
van deze schroeven door ze er aan vast
te soldeeren of den draad juist achter den
kop om de schroef te winden, waardoor
hij tusschen den kop en het hout geklemd
wordt. Verbind een einde van de draden
met een van de polen van den motor. Nu
kan het blok met den motor er op in de boot
aangebracht worden. Teneinde het blok
te bevestigen draait men vier schroeven
door den bodem van de boot, een in elk
der hoeken van het blok.

De batterijplank.
Het plankje van 7.6 x 1.6 x 1.3 c.M.
(zie Fig. 7) houdt de batterij op haar plaats
en wordt met twee schroeven vastgezet
op een afstand van 7 c.M. van de contactschroeven. Om de batterij op haar plaats
te zetten vouwt men de negatieve pool,
dat is de lange strook, in de helft en duvet
men beide strooken tegen de contacten
van het motorblokje, dit zijn dus de in
het breedste verticale vlak van het motorblokje gedraaide rondkopschroeven. Daarna schuift men den onderkant van de
batterij tegen het batterijplankje (Fig. 7).

Het aanbrengen van een tusschenschot.
Het gedeelte van de boot waarin zich
de motor bevindt wordt van den achtersteven gescheiden door een tusschenschot
dat in Fig. 7 duidelijk te zien is. Er is een
gleuf in gemaakt, waardoor de schroefas
loopt. Het tusschenschot, waarvan de
juiste afwerking op de constructieteekening
te vinden is, wordt bevestigd op een afstand van 18.4 c.M. van den achtersteven,
het wordt vastgelijmd en gespijkerd met
kleine spijkertjes door de zijkanten en den
bodem. Op den naar den achtersteven
gekeerden kant zet men den schakelaar,
zooals eveneens in Fig. 7 te zien is, zie
ook no. 18 en 19 op de constructieteekening.

De electrische verbindingen.
Om de stroomketen te sluiten verbindt
men de vrije pool van den motor met een
pool van den schakelaar en de andere pool
van den schakelaar met de tweede contactschroef. Dit is
heel duidelijk in
no. 19 der constructieteekening
te zien. De motor
loopt dan als de
schakelaar omgezet wordt en hij
staat weer stil als
men den schakelaar afzet.

Het dek.
Het dek, dat op
dezelfde wijze afMet dezen eenvoudigen schake- geschreven kan
laar, gecombineerd met twee worden als de bobatterijen, kan men Brie versnellingen en een terugkoppeling dem, bestaat uit
maken. Volledige inlichtingen
worden verstrekt in den tekst. twee deelen. Het
gat in het voordek
moet in een stuk uitgezaagd worden om
later het luik beter op zijn plaats te
kunnen houden. Voor men het dek vastspijkert moet men een lijstje van 0.9 x o.3
c.M. om den voorkant en de zijkanten van
den cockpit spijkeren, de zijlijsten loopen
door tot 5.1 c.M. van den achtersteven. Het
dek kan daarna op dezelfde wijze als de
bodem vastgelijmd en gespijkerd worden.
Fig. 8. Gemakkelijk te maken
versnellingsbak voor de boot.

Het roer.
Een koperen buisje van 4.4 c.M. lengte
en 1/16 duim wijdte wordt gebruikt om het
roer vast te maken. Deze buis wordt
van boven op 0.95 c.M. van den achtersteven door het dek gestoken en onder op
1.6 c.M. daarvan of (zie no. 22 constructieteekening) en steekt iets door den bodem
heen. De gaten in het dek en in den bodem
moeten zoo klein zijn dat de buis er in
klemt aangezien men haar verder niet
bevestigt.
Het roer kan van een stukje blik of
koper gemaakt worden, 72 c.M. lang en
22 C.M. breed. Buig dit plaatje in tweeen
om een 18 kaliber pianodraad van 17.8
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c.M. lengte en 3 46 dtthns houtschroef.
kop
soldeer de kanknop
afge- ....,k-4,--)
past op
ten aan elkaar.
knepen
schroef
Soldeer daarna
het roer aan den
draad vast, zoodat ze niet ten
opzichte van elkaar kunnen bewegen. Haal den
draad door het
reeds genoemde
buisje en buig
hem daarna in
den vorm, zooals
op de constructieteekening te
zien is, zoodat Fig. 9. De cylinder, rangschikking der contactknoppen op den cylinder en knop van den schakelaar.
hij dus tegen het
dek drukt. Deze druk is voldoende om het men hiervoor een uitholling in den onderroer in elken gewenschten stand te houden. kant van het luik, daar het van belang is
dat dit laatste precies op het dek sluit,
Het luik.
zie no. 21 constructieteekening.
Het luik kan gemaakt worden door een
plankje uit te zagen van 19.1 X 8.6 x o.6 Schilderwerk.
c.M., terwijl men op een kant het stukje
De geheele boot wordt nu geschuurd
hout spijkert dat men uit het voordek met schuurpapier en daarna overgeschilgezaagd heeft. Dit laatste stuk komt dan derd met loodwitverf om haar waterdicht
op zijn vroegere plaats te liggen en zorgt er te maken. De laatste laag verf moet
voor dat het luik niet verschuift en juist email- of lakverf zijn, de kleur doet er niet
past. Rond de hoeken en de bovenranden toe, dit is een kwestie van persoonlijken
of met schuurpapier. Voor het geval de smaak.
Men dient er aan te denken dat terwijl
motor iets boven het dek uitkomt maakt
een droge batterij de boot
ongeveer drie kwartier of een
1 stuk hoot, x an
4.4 x 2.5 x 0.6 e.111.
uur doet loopen, kleine accumulatoren, die speciaal voor
zulk snort booten gebouwd
worden en die slechts een of
twee gulden kosten, de boot
Nee stukken
twee of drie uur op gang
hoot van
houden.
Daar de kosten van
het
veerend
contact
3 5 x 2.5 x 0.3
het opladen zeker niet meer
zijn dan de helft van de
kosten voor een nieuwe batterij, is het duidelijk dat men
op den dour met een accugebruik dit als mal
x oor het bulge!)
mulator voordeeliger uit is.
boot gaten in boven- en
Voor het geval men een
ondervlak voor den cylinder
accumulator neemt is het
niet noodig de contactFig. 10. Constructie van de doos voor veerende contacten en details van de laatste.
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schroeven op het steunblok van den motor
te bevestigen. De uiteinden van de draden
kunnen onmiddellijk met de polen van
den accumulator verbonden worden.

Als de boot klaar is.
De motor, en vooral de schroefas moeten
goed geolied zijn daar het water neiging
vertoont door de schroefasbuis naar boven
te komen als deze buffs droog is.
Als men de boot niet gebruikt mag men
haar niet op de schroef laten rusten dam
dan de schroefas krombuigt en het niet
gemakkelijk is deze weer recht te maken
terwijl zij zich in de boot bevindt.

HET „LUXE" MODEL.
Een electrische versnellingsbak.
De hierboven beschreven boot zal zeer
zeker voldoen, doch menige lezer zal er
een eenvoudige electrische versnellingsbak aan toe willen voegen, die slechts
weinig kost, en waardoor men, als men
hem combineert met twee batterijen, drie
verschillende snelheden kan bereiken en
men de boot bovendien nog op een snelheid
achteruit kan doen varen.

Hoe men de wisselschakelaar maakt.
Waar de wisselschakelaar toe client.
Maakt men gebruik van een wisselschakelaar dan moet men een motor hebben, die uitgerust is met een permanente
magneet, om
zulk een motor
terug to doen
e
MI It
loopen behoeft
8, t
8,
men slechts de
82 #
verbindingen
8a
*11
::
met de batterij
Mt
om te leggen.
M
kI
Verschillende
t--snelheden kan
men bereiken
door de twee Fig. ,11. Toont aan hoe de knoppen
de veerende eontaeten raken.
op
batterijen
verschillende wijze met den motor te verbinden door middel van een zes-polige viertact wisselschakelaar. Bij de eerste versnelling wordt een batterij met den motor
verbonden, bij de tweede versnelling wor1111K
11
11111
1111

den beide batterijen naast elkaar ingeschakeld, bij de derde versnelling worden ze
in serie geschakeld; voor het achteruitloopen zijn de batterijen naast elkaar
geschakeld met verwisselde verbindingen.

Constructie.
De constructie van den schakelaar is
als volgt:
Koop een stuk deuvelstok van 1.6 c.M.
diameter. Zaag hier een stuk van 4.4 c.M.
lengte af. Dit stuk vormt den cylinder van
den schakelaar.
Schroef nu op
den cylinder
vier rijen contactknoppen,
zooals in Fig. 9
te zien is, de
schroeven van
elke rij staan
rechthoekig op
de vorige. De
Fig. 12. Hoe de draden van den ver- verbindingen
snellingsbak naar de batterffen en
met dun koperden motor moeten loopen.
draad tusschen
de knoppen onderling zijn in Fig. 9 voor
elk der vier rijen duidelijk aangegeven.
De draden mogen natuurlijk de knoppen
waarmee ze niet verbonden zijn in Been
geval raken, daar Bit kortsluiting in een
of in beide batterijen zou veroorzaken.
Men schroeft nu een spil of speun in het
midden van het bovenvlak van den.
cylinder. Een 3 /16 duims houtschroef, waarvan men den kop afknijpt kan hiervoor
uitstekend dienen (zie Fig. 9).
Het houten raam waarin de cylinder
met tappen draait wordt gemaakt van een
goede houtsoort.
Fig. io toont ons hiervan de constructie
en de maten. Bij het bevestigen van den
cylinder in het raam wordt de onderkant
met een kleine schroef en een ring in den
onderkant van het raam gezet (Fig. II).
Contactveeren, bestaande uit zes smalle
koperen plaatjes, elk 21- c.M. Lang en o.5
c.M. breed, worden gebogen, zooals in
Fig. io te zien is; in elke veer boort men
een gaatje. De veeren worden op het raam
geschroefd tegenover de contactknoppen
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van den cylinder; men dient er voor te
zorgen dat de veer met elke knop die
er bij behoort in aanraking komt als men
den cylinder draait (Fig. II). Men verbindt de veeren nu met korte eindjes
draad; men soldeert deze er aan vast of
klemt ze onder de schroeven die de veeren
aan het raam bevestigen.
De verbindingen van de veeren met
batterijen en motor ziet men aangegeven
in Fig. 12. De schakelaar kan op elk deel
van de boot aangebracht worden; aan het

boveneinde van den cylinder schroeft men
een knopje, waardoor men dezen gemakkelijker kan draaien om een andere rij
contactknoppen in aanraking te brengen
met de veerende contacten. De tweede
versnelling (batterijen naast elkaar geschakeld) treedt eigenlijk pas duidelijk
op als de batterijen al eenigen tijd gebruikt
zijn, men zal bemerken dat de snelheid
niet veel grooter wordt als men overschakelt van eerste op tweede, wanneer men
pas nieuwe batterijen heeft aangeschaft.

Het zagen van manner
Oude marmeren schoorsteenplaten en
tafelbladen kunnen voor verschillende
doeleinden gebruikt worden, als men maar
weet hoe men het marmer moet bewerken.
Voor het zagen gebruikt men een oude
zaag, veel water en een kleine hoeveelheid
fijn zand. Men haalt de zaag heel langzaam
voor en achteruit, veel langzamer dan bij
het zagen van hout.
Het is het beste eerst een potloodlijn
te trekken over het vlak, dat gezaagd
moet worden, zoodat men kan zien in
Welke richting men de zaag moet bewegen.

Maak nu met beitel en hamer een ondiepe
gleuf langs de potloodlijn waarlangs men
de zaag dan heen- en weer beweegt.
Het zagen van marmer — en van alle
harde steensoorten — is een langdurig en
vervelend werkje, de beste resultaten
krijgt men met zand en water, waarvan
men in regelmatige tusschenpoozen de
zaagsnede voorziet. Om de randen na het
zagen plat te maken, schuurt men deze
voor- en achteruit langs een stuk Steen of
marmer en men gebruikt een mengsel van
zand en water als slijpmiddel.

Over houtschroeven
Als men stalen houtschroeven voordat
men ze in het hout bevestigt met gewone
groene zeep insmeert, dan zullen ze niet
alleen gemakkelijk er in gedraaid kunnen

worden dock, doordat de zeep een beschermende laag om het staal vormt, roesten ze ook minder snel.

Ingebouwde meubels poor een slaapkamer
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Fig. 1. Ingebouwde meubelen, die in elke slaapkamer passers.

Iedereen, die zijn slaapkamer inricht
volgens de aanwijzingen in dit artikel
gegeven kan er zeker van zijn, zich met
genoegen te zullen begeven naar het vertrek waar men gewoonlijk een derde deel
van zijn Leven doorbrengt. De afbeelding
van Fig. i stelt iets veel comfortabelers dan een bed voor, men is in deze
prettig ingerichte „kamer" beschermd
tegen den tocht, men kan er 's morgens
op zijn gemak het welbekende kopje thee
of koffie drinken, men heeft de beschikking
over een boekenkast, waarin men zijn
lievelingsboeken een plaats geeft, men
heeft een verlichte klok bij de hand, een
aschbak en sigaretten.
Aan een kant verspreidt een electrische
schemerlamp een behaaglijk Licht, 's winters kan men hetzelfde stopcontact gebruiken voor een klein electrisch kacheltje
of men kan er een electrisch verwarmde
deken op aansluiten. 's Zomers daarentegen neemt men een kleine geruischlooze

ventilator, die steeds voor een aangename
verkoeling zorgt.
Bowen het bed brengt men een electrische leeslamp aan, terwijl men aan den
anderen kant een stopcontact maakt voor
een electrisch keteltje waarin men water
kookt voor de thee.
Men heeft tevens nog de beschikking
over voldoende bergruimte.

Men moet een geraamte construeeren
Het is noodig een afzonderlijk geraamte
te construeeren, niettegenstaande men
ook losse meubelen (vooral zg. „bouwmeubelen" zouden voor dit doel zeer geschikt
zijn) op deze wijze kan rangschikken.
Doet men dit dan heeft men echter het
nadeel dat de samenstellende deelen geheel
los van elkaar staan en bovendien is het
mogelijk dat de kleuren van de verschillende meubelen Been bevredigende combinatie zouden vormen. Bovendien zijn
de kosten in dit geval aanmerkelijk hooger.
352

INGEBOUWDE MEUBELS VOOR EEN SLAAPKAMER
De constructie van het geraamte is
zeer eenvoudig en het materiaal, dat
men er voor noodig heeft, goedkoop
zoodat iedere amateur er aan kan beginnen met de zekerheid dat hij een
goed resultaat zal bereiken. De noodzakelijke bewerkingen van technischen
aard kunnen door een niet al te onhandig iemand gemakkelijk uitgevoerd
worden, terwijl het aankleeden en afwerken welgevoegelijk aan de vrouw
des huizes overgelaten kan worden.
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Overwegingen van practischen
aard.
Daar de afmetingen van de slaapkamers in het algemeen aanmerkelijk
van elkaar verschillen en menigeen zich
bij het uitkiezen van de plaats zal willen
laten Leiden door zijn eigen smaak, is het
niet mogelijk precies den maat op to
geven van elk onderdeel afzonderlijk;
wij zullen later echter bij benadering
opgeven wat men voor een normaal
gebouwde slaapkamer noodig heeft,
nadat wij enkele fundamenteele principes hebben besproken, aan de hand
waarvan men in elke kamer een constructie
als deze kan aanbrengen. Een groot aantal

Fig. 2. Platte grond van de slaapkamer.

slaapkamers hebben een indeeling zooals
aangegeven is in Fig. 2, zij varieeren in
afmetingen van 3.40 M. breed en 4.10 M.

Fig. 3. Voodoo* geraamte voor de ingebouwde meubelen.
VII — 2
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lang tot ongeveer 4.50 M. breed en + 6.70
M. lang; het raam is gewoonlijk tegenover
de deur, de schoorsteen bevindt zich in
het midden van een zijmuur en twee muren
zijn zonder uitbouwingen en dus vlak.

beveling een tijdelijk geraamte te maken,
waarin naar smaak en noodzaak wijzigingen aangebracht kunnen worden voor

De indeeling.
Zooals wij reeds zagen bevindt zich de
deur in een van de binnenwanden der
kamer doch zij kan, zooals bij A is aangegeven, zoowel in den achterwand als
in een van de zijwanden zijn aangebracht.
In elk geval moet men een rechthoekig
vlak — aangegeven door de dubbele
stippellijnen — vrijlaten, daar de deur
ongehinderd geopend of gesloten moet
kunnen worden en men behoorlijk moet
kunnen passeeren. De breedte van het
geheel wordt dus bepaald door de
plaats van de deur; bevindt zich de deur
echter midden in een zijmuur dan kan
men den ombouw precies in het midden
van den achtersten muur plaatsen en
de ruimte die men zoodoende nog overhoudt gebruiken voor een waschtafel.
Wij zullen in dit artikel uitgaan van een
kamer die ingedeeld is als Fig. 2 te zien
geeft en veronderstellen dat het vertrek
3.8o M. breed en 5 M. lang is, daar gewoonlijk de kamers in de moderne huizen
deze afmetingen hebben en zeker niet
grooter zijn.

Voorloopige werkzaamheden.
Een groot aantal amateurs zullen zich
alleen van de teekening moeilijk een voorstelling kunnen maken van het geheel

Fig. 4. kidNernst ingekeept voor de opstaande still.

ook al omdat er geen vaste maten aangegeven worden. Het verdient dus aan-

Fig. 5. Hoe de stillen aan het plafond bevestigd worden.

men het definitief bevestigt. Zulk een
geraamte is geteekend in Fig. 3, het stemt
in bouw geheel overeen met het arrangement der Fig. I en 2, de correspondeerende
onderdeelen zijn in Fig. 2 en en Fig. 3
van denzelfden letter voorzien. Heeft men
geen latten in voorraad dan koopt men
--I- 3o meter hout van 22 x 5 c.M. z.gn.
I " X 2 " ; later heeft men deze toch noodig,
zoodat ze niet verloren gaan.
Men begint met de lat B, die men aan
den zijmuur bevestigt, 6i c.M. verwijderd
van den achtermuur, maakt de lat vast met
draadnagels die men halverwege in het
plint en in de schilderijlijst slaat. Zorg
er voor dat deze lat precies verticaal
komt te staan.
Bevestig een lang dun touw onderaan
den voorkant van de lat B en span dit
Tangs de vloer in de richting van de deur,
evenwijdig aan den achtermuur, maak het
touw ter hoogte van de deur vast en
meet nu den afstand tusschen het touw
en den achtermuur; deze moet dan overal
precies 61 c.M. bedragen. Bepaal de
plaats van de opstaande lat C en breng
hier ook een staande lat aan; hiertoe
slaat men een spijker schuin door den
onderkant der lat in den vloer en tusschen
het boveneinde der lat en het plafond
brengt men voorzichtig een wig aan. Een
kant van deze lat C moet het gespannen
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touw raken en de voorkant moet juist
buiten de deurstijl bij J vallen, als de
deur zich op de plaats bevindt als op de
teekening is aangegeven;
is dit niet het geval dan
moet de voorkant 1.05 a
1.2 .M van den zijmuur
verwijderd zijn. Zet nu
de opstaande lat D op
Naar plaats, zij moet 46
c.M. verwijderd zijn van ES
B, doe hetzelfde met E,
die 23 c.M. verwijderd is
van C; de plaatsen van
F, G en J zijn nu gemakkelijk te vinden.
11, g. 6. Hoe men er voor
Verbind daarna de op- zorgt dat de opstaande
komen
staande latten door mid- stijlen loodreeht
te staan.
del van dunne dwars- Let op de wijze waarop
aan den vloer
latjes op de vereischte de stijlen
bevestigd zijn.
hoogten Men krijgt nu
al eenigszins een overzicht over datgene
wat men zal krijgen als het klaar is.

Bergruimte.
De latten B, D en F vormen samen met
de muren den omtrek van een binnenruimte, die ongeveer 6i c.M. diep zal zijn,
46 c.M. breed, van den zolder tot den vloer
reikt en bestemd is als hangkast dienst
te doen. De buitenste kast wordt begrensd
door de 4 buitenstijlen E, C, j en G. Zij
is 61 c.M. diep en 23 c.M. breed en het
inwendige is aan den kant van de kamerdeur bereikbaar door een dubbele deur. Zij
bevat een groot aantal planken en een
afzonderlijk kastje en doet dus dienst als
legkast. Van de kastjes aan den kant van
het bed, voorzien van de letter L en M
op de teekening, wordt nu het geraamte
met latten in elkaar gezet, zooals in Fig. 3
te zien is, zij zijn ongeveer 28 a 30.5 c.M.
breed en strekken zich uit tot aan den
muur. De ruimte er tusschen wordt overbrugd door een lat H die boven het hoofdeinde van het bed komt te zitten. De
ondereinden van de stijlen of staande
latten kunnen door middel van planken
van --I- 10 c.M. hoogte en 1,3 c.M. dikte
verbonden worden om het plint voor te
stellen. Elke verandering die nu nood-
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zakelijk blijkt moet in dit stadium aangebracht worden om er bij de definitieve
constructie rekening mede te kunnen
houden.

Benoodigd materiaal.
De keuze van het materiaal wordt in
zekeren zin bepaald door persoonlijken
smaak, doch de volgende hoeveelheden
zijn bepaald noodzakelijk.
Stijlen, zeven stuks, 2 " X 2 " , ongeveer
2.6o meter lang, hetwelk van de hoogte
van het vertrek afhangt.
Verder geraamte I" x 2 " , ongeveer
3o meter in het geheel. Triple out of
dunne planken voor scheidingswanden,
ongeveer 7 M2.
Triplex voor deuren, een deel, 46 C.M. x
1.2 c.M. X 244 c.M. en twee deelen
30.5 C.M. x o.8 c.M. x 244 c.M.
Plint 3.66 M. van io c.M. x 1.25 c.M.
Kooflijst, 55o c.M., ongeveer io c.M.
breed die wat profileering betreft bij de
bestaande lijst moet passen.
Paneellijst, 490 c.M., ongeveer 8.8. c.M.
X I .2 C.M.
Bovenkanten van tafels naast het bed,
twee stukken triplex, dik 8 a io m.M.,
61 c.M. lang en 30.5 c.M. breed.
Deur van het kastje, triplex, 30.5 c.M.
bij 6i c.M. en I a o.8 c.M. dik.
Boekenplanken, 91.5 c.M. van 23 X
1.2 c.M. Planken voor het kastje en bodem
4.57 M. van i8 X 1.2 C.M.
Al het hoot koopt men geschaafd,
zoodat het meteen gebruikt kan worden.
Het triplex is wel wat dik opgegeven, doch
daar dit als deur- en als tafelbladen dienst
moet doen is zulks gewenscht. Bestel dit
pas zoodra de juiste maten
goed bekend zijn, dit zal
aanmerkelijk goedkooper
blijken te zijn dan dat
men ruim aan de maat
besteld en daarbij toch
sours nog een of ander
Fig. 7. Detail van een
verbinding in het ge- stuk te klein kan zijn, terraamte.
wijl men zeer vaak veel
afval heeft hetwelk men natuurlijk ook
betaald heeft. De gegeven maten geven
een gemiddelde aan en gelden voor een
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kamer, die 3.8o M. breed is, doch men
kan ze veranderen naar de grootte van het
vertrek. De totale kosten zullen + 40

amateur wellicht aanbeveling de samenstellende deelen ter plaatse in elkaar te
zetten; wij zullen dus deze methode volgen.

Hoe men begint.

Fig. 8. Geraamte van het deel met de diepe kast.

gulden bedragen, wellicht iets minder in
bepaalde plaatsen; het verdient echter
aanbeveling van te voren prijsopgave bij
een houthandelaar aan te vragen. Gebruikt men bovendien nog okume-, eikenof mahonietriplex dan zal men iets meer
moeten besteden.
Ten slotte heeft men nog eenige
schroeven noodig, ongeveer 4 ons I" draadnagels en 2 ons 2" draadnagels, lijm, befits,
lakverf of een andere verfsoort.

Maak eerst de opstaande stijlen gereed
door alle ruwe stukken glad te schaven
zaag ze op lengte doch reken er op dat
eenige ruimte overgelaten wordt voor de
latten die aan het plafond bevestigd
worden. Zet nu de stijlen van de kast in
de hoeken, die in de teekening de letters
B en F dragen (zie Fig. 2), tegen den
muur en keep ze aan den onderkant uit
zoodat ze over het plint passen. Zaag de
schilderijlijst en de kooflijst ter plaatse
weg, als die er ten minste zijn. Dit mag
men alleen doen als men niet in een huurhuis woont, is dit wel het geval dan kan
men beter inkepingen in de stijlen maken
en ze dus om schilderijlijst en plint
passend maken, zooals in Fig. 4 te zien
is. Op dezelfde wijze handelt men bij de
kooflijst, hetgeen Fig. 5 aantoont.
Zet de stijlen overeind en schroef ze
vast aan de schilderijlijst en aan het plint,
breng daarna de dwarslijsten aan, die op
de hoek door een halfhout uitkeping aan

Benoodigd gereedschap.
Al het werk kan uitgevoerd worden met
werktuigen uit een gewone gereedschapskist, men gebruikt een handzaag, een
winkelhaak, een duimstok, els, schroevendraaier, blokschaaf en schuurpapier. Een
verstekbak of een verstekhaak vergemakkelijkt het werk; ook een werkbank
met een bankschroef bewijst goede diensten, doch Been van beide zijn noodzakelijk
Een groot gedeelte hangt of van de handigheid en het doorzicht van den amateur
en van de werkmethode.
Heeft men een tijdelijk geraamte gemaakt, zooals wij voorstelden, dan kan men
aan de hand daarvan precies de maten opnemen, vervolgens maakt men een werkteekening en bewerkt daarna de verschillendeonderdeelen om aan en in elkaar
gevoegd te kunnen worden. Aan den
anderen kant verdient het voor den

Fig. 9. Geraamte van het stuk bij de deur.
Enkele planken zijn weggenomen om de constructie te toonen.

elkaar verbonden zijn. Richt nu de hoekstij1 D op; die behoort te passen, doch
eventueel ook nog vastgewigd kan worden.
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Het opzetten van de hoekstijlen.
Het ondereinde van de stijl wordt op
den vloer bevestigd met een hoekijzer,
zooals in Fig. 6 te zien is, ook gebeurd dit
veel door de stijl I c.M. in de vloer in te
laten. Op dezelfde teekening ziet men hoe
men kan controleeren of de stijl wel
verticaal staat door een schietlood te
gebruiken. De stijl moet evenwijdig loopen
met het touw van het schietlood, in Welke
richting men er ook naar kijkt, dus zoow€1
van A als van B uit. Richt nu de 4 andere
stijlen op dezelfde wijze op, bevestig
daarna tijdelijk een lat zwaar I " X 2"
aan de binnenkanten van de stijlen D,
F en E, G, en zorg er voor dat deze latten
precies horizontaal liggen, hetgeen gegecontroleerd kan worden met een waterpas of met
een schietlood
en een winkelhaak.
De bovenkant van deze
latten moet
Fig. 10. Leiding voor het electrische Lcht.
op dezelfde
hoogte liggen als het bovenblad van de
kastjes naast het bed — b.v. 75 c.M. van
den grond hetwelk meer of minder kon
zijn al naar de hoogte van het bed bedraagt.
Het is beter de dwarslatten op deze wijze
aan te brengen daar het mogelijk is dat
de vloer niet geheel horizontaal ligt en
men de fouten bij het afmeten van andere
onderdeelen zou overnemen als men de
uiteinden van de latten op gelijke afstanden van den vloer vastspijkerde inplaats van ze te contrOleeren met het
waterpas. Neem de stijlen nu even weg en
zaag de uitkepingen in en werk deze
kepen af om daar de dwarslatten in te
kunnen bevestigen, zaag eveneens de uitkeping in en werk deze af voor het glint.
Zet de stijlen weer op hun plaats en breng
de dwarslatten aan, doch zorg er voor dat
deze laatste z2 c.M. korter zijn en dus
van den voorkant van de stijlen verwijderd blijven, zooals in Fig. 7 te zien
is, waardoor er plaats overblijft voor de
dwarslatten van den voorkant.
Zet het geraamte voor de hoekkast en
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het daarbij behoorende kastje L (Fig. 2)
in elkaar, zooals dat duidelijk te zien is
in Fig. 8, de hoekstijl wordt, zooals reeds

Fig. 12. Geraamte als in Fig. 8, de houten beschieting
is nu aangebracht.

gezegd is, uitgekeept voor het glint en
tevens nog zoo noodig voor de beide
bovenlijsten.
Het vakje N (Fig. 8) wordt gemaakt
van-1--" X 6" hout of van triplex, de zijwanden hebben een uitkeping zoodat ze
om de dwarslat passen, waardoor de
voorste kanten gelijk komen te liggen met
de voorkant van de dwarslat, het geheel
wordt verder vastgeschroefd en gelijmd.

Het geraamte voor de lijst aan het
hoofdeinde van het bed.
Gebruikt men een ledikant dan moet
de lat H (Fig. 8) juist eindigen ter hoogte
van het hoofdeinde, doch voor het geval
men een divanbed heeft, laat men lat H
1.05 M. boven den vloer uitsteken. Zij
wordt in verstek gezaagd, men gebruikt
voor deze lat I " X 2 " hout. Voor het
bevestigen ervan gebruikt men wel rawlplugs.
Bevestig een randlijstje aan deze lat
zoodat men de beschieting of het schotwerk er aan
vast kan spijkeren, denk er
aan dat lijst H
ongeveer 1.2
Fig. 11. Geraamte voor een dear.
c.M. uit moet
steken buiten den voorkant van het hout
naast het bed.
Bevestig de lat aan den anderen kant
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op dezelfde wijze zooals in Fig. 9, waar
eengedeelte van de beschieting reeds is aangebracht, te zien is. Het boekenkastje
wordt gemaakt door de planken uit te
kepen zoodat ze om de stijlen passen en
ze daarna vast te spijkeren of te schroeven
voor de beschietingi s aangebracht ; achter
de boekenplanken wordt een tusschenschot gezet dat ook in de kast doorloopt
en 22 c.M. van den voorkant er van verwijderd blijft. Op gelijke hoogte als het
bovenblad van het boekenkastje bevestigt
men een plank in de kast; deze ligt —
zooals duidelijk te zien is — op de reeds
aangebrachte dwarslatten en op het
tusschenschot, andere planken worden
naar behoefte aangebracht, dock men zal
merken dat men ze uit moet kepen, zoodat
ze passen om de stijlen. Zij moeten tegen
den achterwand van de kast aansluiten.

Het aanbrengen van de electrische
verbindingen.
Spijker het punt op zijn plaats en leg
de electrische loodkabels — gewoon koord
mag niet gebruikt worden zooals in
Fig. 10 te zien is; men bevestigt ze met
bijbehoorende beugeltjes. Zorg dat de
uiteinden der Braden Lang genoeg zijn
om ze te kunnen verbinden met schakelaars, lampfittingen of stopcontracten.
Nu brengt men ook de bekleeding van
planken of van triplex aan en spijkert
deze zorgvuldig vast op de stijlen en
andere reeds vast aangebrachte stukken
van de constructie. Fig. I2 toont ons hoe
de hoekkast met het bijbehoorende kastje
dichtgemaakt worden.
Bevestig de bovenbladen van de kleine
kastjes met schroeven van den onderkant
of ingedraaid en zorg dat ze een uitstekenden rand van + 1.2 c.M. vertoonen,
hoewel ook heel veel dit blad o.5 c.M.
terugliggend wordt gemaakt, dit is Bus
naar ieders smaak. Het bovenblad van
het boekenkastje is in tweeen verdeeld,
het aan den muur grenzende deel is met
scharnieren vastgemaakt, zooals Fig. 9
ons laat zien.
De luiken of deurtjes kunnen van stevig
triplex gemaakt worden, ongeveer i c.M.

dik, men moet dan de randen afschaven
om ze passend te maken, ook kan men
eerst een geraamte maken van I " X 2"
hout, zooals men in Fig. II ziet afgebeeld.
Het geraamte wordt gesteund door diagonale latten van 1' x 1' waarna het
geheel bedekt kan worden met 3 m.M.
dik triplex.

Afwerken en schilderen.
Nadat alle deuren, enz. aangebracht
en afgehangen zijn en voorzien zijn van
knoppen en andere onderdeelen worden
alle zichtbare kanten van
A de planken, zooals bij A
(Fig. 13) bedekt door lijsten
met sponningen zooals bij
B, de kanten van het triplex
worden afgewerkt met een
dun lijstje, zooals bij C, de
(1,111
lijsten worden eveneens
Fig.13.Lijstjes over
de aansluitende ran- aangebracht.
den van de omtimIn de kasten maakt men
mering en triplex.
een bodem, zooals in Fig.
12 te zien is en daarna kan men den aanleg
van het electrisch licht voortzetten. De
lijst aan het hoofdeinde wordt tegen de
opstaande latten bevestigd, waarna men
met het schilderwerk kan beginnen.
Men beplakt b.v. de zijkanten van de
kasten aan den kant van het bed met
behang, dat overeenstemt met dat van
de kamer, veronderstellen wij licht beige,
de beide kleine kastjes en de omlijsting
worden bruin geschilderd, de rest van
het hout kan dan licht bruin gelakt
worden. Alvorens te behangen doet men
goed op het schotwerk jute aan te brengen
daar het papier direct op het hout geplakt
meestal, door het werken van dit hout,
stuk scheurt. Men moet zich bij de keuze
van de kleuren echter laten Leiden door
zijn eigen smaak, De muur aan het hoofdeinde zal er erg aardig uitzien als men
deze bedekt met een stof met groot patroon
blauw en groen met good. Het vlak wordt
omgeven door een breede lijst die tegen
de kooflijst past. Het onderste vlak in
lijst H wordt op dezelfde wijze bedekt,
hier kieze men echter een klein patroon,
waal van de blauwe kleur donkerder is.

Ingebouwde toilettafel met kasten
Speciaal voor slaapkamers kan de amateur aardige ingebouwde meubelen construeeren, die hem slechts weinig geld
kosten en die hij met zaag, schaaf, hamer
en enkele andere eenvoudige gereedschappen in elkaar kan zetten.
In dit artikel zullen we ons bezighouden
met de aardige toilettafel, die in Figuur 1
is afgebeeld. Wij zien hier twee ruime
kasten, waar een toilettafel tusschen geplaatst is.
Het arrangement is vooral zeer geschikt
voor een slaapkamer met een vlak raam,

Fig. 1. ingebouwde toilettafel met kasten.

waarbij voldoende ruimte aan beide kanten
voor de kasten aanwezig is. Door den bouw
van de kasten wordt een nis gevormd
waarin men op eenvoudige wijze de toilettafel kan bouwen.

Rangschikking bij een dakvenster.
Hetzelfde principe kan men toepassen
bij kap- of dakvensters. Hoe men bij dit
snort vensters de beschikbare ruimte kan
benutten ziet men afgebeeld in het artikel
over „Mogelijkheden van ingebouwde
meubelen" (volgende afl.).
In het onderhavige geval kan men de
toilettafel op dezelfde wijze construeeren

als in dit artikel is aangegeven, doch men
moet dan de beide kasten laten vervallen,
de zijkanten van de tafel worden onmiddellijk aan de muur bevestigd in plaats
van aan de zijkanten van de kasten. Men
doet dit dan met rawlplugs.

Verschillende constructies.
Wat het benoodigd materiaal betreft
heeft men de keuze uit velerlei mogelijkheden; de kasten kunnen b.v. van planken
met groef- en messingverbinding gemaakt
worden en de toilettafel van gewoon
gekantrechthout; op deze
wijze bereikt men met
weinig kosten nog een goed
resultaat, dit kan men echter alleen maar doen als
men de geheele kamer in
ouderwetschen stijl gemeu. beld heeft.
Ook kan men een geraam. • to maken, zooals wij dit
• : beschreven hebben bij de
„ingebouwde meubelen van
een slaapkamer". Het geraamte kan bedekt worden
met planken of triplex, dat
weer met behang beplakt,
gebeitst en gelakt of geverfd
kan worden, naar keuze.
Een prachtig effect bereikt men met eikenof ander gefineerd triplex, dat men bij den
houthandelaar klaar kan koopen. Daar
wij de constructie van kasten met behulp
van een geraamte reeds beschreven hebben
zullen wij hier veronderstellen dat men
planken met groef- en messingverbinding
gebruikt, daar de principes van deze
bouwwijze eenigszins verschillen van die
waarbij men van een geraamte gebruik
maakt.

Benoodigd materiaal.
In de veronderstelling dat men groef- en
messingplanken gebruikt en dat de kamer
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3.5o . x 3.65 ' M. breed en
2.43 M. hoog is, heeft men
het volgende noodig:
groef- en messingdelen,
1.2 c.M. dik, ongeveer 12
c.M. breed, z.gn. -I " X 5",
10 M 2 . latten I " X 2" , vier
lengten van 2.44 M. randlijsten I" X 3", drie lengten
van 2.75 M. banden 1 " X 3",
twee lengten van 1.83 M.
loos bint i" X 6", een van
2.44 M. en twee 1' x 2"
van 1.83 M. ;
tafelblad '4" X 6", groefen messingplanken, vier
lengten van 1.83 M., 3.05 M.
smalle lijst;
geraamte van de tafel
I" X 2", 15.24 M., ,f. " x 9",

een kleine, goedkoope kleerenkast.

Aanvang van het 'werk.

Gebruikt men groef- en
messingdelen dan verdient
het altijd aanbeveling de
breedte van elke deur 'zoo
te nemen dat ze een veelvoud vormen van de werkelijke breedte der planken.
Heeft men b.v. 5" groef- en
messingplanken dan is de
afstand tusschen de naden
als ze aan elkaar bevestigd
zijn ongeveer 11.6 c.M., zoodat een samenstelling van
vijf planken 58 c.M. breed is.
Wij vestigen hierop de
Fig. 2. Het betimmeren van het geraamte
van de kast met groef- en messingplanken. aandacht, opdat de amateur
1.22 M. ;
er op bedacht zij, zijn matetafelladen i ff X 6 " , 5 . 49 M. , -i" x 9", riaal zoo voordeelig mogelijk te gebruiken.
Hierdoor valt er zoo weinig mogelijk hout
1.22 M., i" X 4 " , 2. 44 M. , 5 m.M. triplex,
3 platen van 6i c.M. x 6i c.M. ;
of en bespaart men zich veel tijd en moeite
deurstijlen 1r X 2 " , twee lengten van daar men anders een aantal planken in de
lengte door moet zagen en de zaagsneden
44
M.
2.
Ten slotte drie paar ladehandvatten, bovendien later nog bij moet schaven.
twee deurknoppen, drie paar 2 " scharHeeft men dus in overeenstemming
nieren, onge- met de breedte van de planken de maten
veer 4 ons I" van de onderdeelen bepaald dan begint
draadnagels, 4 men het werk door de twee deurstijlen,
ons ii" draad- tegen elk der zijmuren een, aan te brengen.
nagels, 1 liter Maak aan den onderkant een uitkeping
befits, I- liter lak voor het plint en, voor het geval men zijn
of politoer, een eigen huis bewoont, eveneens uitkepingen
busje houtvul- in de schilderijlijst, waardoor deze lijst
sel (als men dat een uitstekende steun vormt voor de
tenminste bij stijlen.
Heeft men echter het huis gehuurd dan
het politoeren
gebruiken wil), • mag men de schilderijlijst niet beschaFig. 3. Hoe het voorstuk aan den verder sloten of
zilkant van de kast wordt bevestigd.
grendels, benoodigdheden voor de kast, naar keuze.
Als in de kamer een schilderijlijst loopt,
zal het wenschelijk zijn ongeveer 3 meter
lijst te koopen die hierbij past en tevens
+ 0.90 M. dik katoen en 3 kilogram geFig. 4. Hoe men de kast aan den vloer bevestigt.
brande gips.
Niettegenstaande de uitgebreidheid van digen en bevestigt men alles met schroeven
deze lijst zullen de benuodigdheden in hun daar men de meubelen anders niet kan
geheel niet veel kosten, zeker minder dan meenemen als men verhuist.
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Hoe men de zijkanten van
de kasten maakt.

kant van de kast van
achteren uitkepingen,
die over het plint
passen en over de
schilderijlijst. Zet den
zijkant op zijn plaats
en -bevestig hem met
een latje F Fig. 4, dat
op den vloer geschroefd wordt, en
maak het bovenstuk
op dezelfde wijze vast
aan den zolder of
plafond, waarbij men
den bovenkant van
het zijschot passend
maakt om de kroonlijst als die aanwezig Fig. 6. Deur met schuine
kiampen.
is. Maak eenzelfde
zijschot passend voor
den anderen kant van de kamer. Spijker
een lat ter hoogte van de schilderijlijst
en een tegen den zolder en voorziet
den bovenkant van de kast van planken, zooals in Fig. 2, bedek daarna de
planken met jute van den zolder tot
de schilderijlijst.

Men vervaardigt nu de
zijkanten van de kasten door
de groef- en messingplanken
op lengte te zagen, zoodat ze
juist tusschen den vloer en
het plafond passen. Beits eerst
alle verbindingen om te verhinderen dat er Witte lijnen
ontstaan als het hout later
mocht krimpen. Spijker de
planken op een dwarslat, die
op het midden der hoogte
gelegd wordt, spijker tevens
een lat ter hoogte van de
Fig. 5. Zijkant
van de kast met
schilderijlijst en een derde
kiampen.
ter hoogte van het blad voor
de toilettafel, b.v. 84 c.M. boven den
vloer. De latten moeten evenwijdig loopen
en rechthoekig geplaatst zijn op de naden
van de planken; zij eindigen 2I-- c.M. voor
de buitenkant, zooals in Fig. 5 te zien is.
Lijm en spijker een verticale lat van
I" X 3" hout aan den binnenkant van de
buitenrand der groef- en messingplanken,
zooals in Fig. 3 te zien is; A is de zijkant
van de kast, B
een dwarslat en
C de bedoelde lat
aan den voor- c.-kant. De lat aan
den voorkant
raakt de uiteinden van de
dwarslatten en
den uitersten
rand van den binFig. 7. Geraamte van de toilettafel — eerste stadium.
nenkant der samenge voegde
groef en messingplanken. Het gedeelte van den
rand dat uitsteekt, zooals bij
D Fig 3, moet bij geschaafd worden tot het vlak
van de lat aan
den voorkant.
Zaag in den zijFig. 8. Geraamte van de toilettafel — tweede stadium.
...............................,

Het bespannen
met jute.
Knip de jute
op maat, bevochtig haar met water en wring ze
daarna uit. Maak
een gipspapje,
ongeveer zes tafellepels vol, in
een klein emmertj e water en
strijk dit over de
jute — of stop de
jute in het papje
en leg haar over
het hout terwijl
men haar met
koperen of goed
vertinde spijkertjes vastslaat.
Zorg dat de jute
niet gekreukeld
is terwijl men
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haar bevestigt, als ze droogt zal ze dan geheel glad trekken. Later kan men de wand
dan met lijmverf behandelen of behangen.
Spij ker een lijst
om de kast om de
lijn van de schilderijlijst voort
te zetten, maak
daarna de deuren
Fig. 9. Constructie van den loom
en bevestig ze op
rand.
hun plaats. Deze
deuren zijn eenvoudig van constructie,
zooals wij in Fig. 6 zien. De planken
worden op i" X 3" dwarslatten gespijkerd, gesteund met schuine latten of
schrankschooren. Hang de deuren daarna
met scharnieren aan de deurposten en
voorzie ze van een slot of een grendel of
een ander instrument waarmee men de
kast of kan sluiten, spijker tevens Tangs
den binnenkant van de kast een latje,
hetwelk dient om de deur tegen te houden,
een z.gn. aanslaglatje. De valsche lijst,
die in Fig. 1 te zien is, en aangebracht
wordt tusschen de beide kasten, kan men
al of niet plaatsen, naar verkiezing; zij
bestaat uit een gewone plank waar men
aan elken kant een dunne lat tegen gespijkerd heeft, zooals in Fig. 9 te zien is,
zij wordt aan elk uiteinde ondersteund
door twee verticale stukken; de deelen
van de lijst worden aan de zijkanten van

Fig. 11. Ingebouwde kleerkasten.

de kasten en aan den zolder gespijkerd.
Deze lijst, hetzij in het voorbijgaan gezegd,
doet uitstekende diensten bij het verbergen
van een lichtleiding voor het geval men
electrisch Licht boven de toilettafel zou
willen hebben.

Het maken van de toilettafel.
De constructie van de toilettafel is
duidelijk als men de figuren 7 en 8 aandachtig beschouwt. In de eerste teekening
bevestigt men om te beginnen lat A, deze
wordt op den muur geschroefd, onder het
raam, daarna schroeft men de zijlatten B
op de zijkanten van de kast en de laderegel
C wordt met
schroeven aan
de uiteinden
van B bevestigd.
Verticale latjes D worden
onder B aangebracht waarvan
de voorkanten
gelijk moeten
liggen met de
voorkanten van Fig. 10. Detail van de verbinding
bij den ondersten hoek.
regel C.
De ladeloopers E worden evenwijdig
met de latten B vastgemaakt; de linker- en
rechterkant worden op dezelfde wijze behandeld. Het geraamte wordt
afgemaakt door twee tusschenschotten F, Fig. 8, aan te
brengen, waarvan men de
bovenhoeken uitkeept om ze
te doen aansluiten aan de latten A en C. Ze worden gelijmd
en vastgespijkerd. Nu spijkert
men ladeschuivers, van i " X 2"
hout gemaakt, aan den onderkant van de ladeloopers E, men
bevestigt deze plat er tegen
aan zooals te zien is bij H in
Fig. 8 en io; breng nu de laderegels G aan door ze onder:aan
D en aan den zijkant van F vast
te schroeven. Zorg er voor dat
al deze onderdeelen precies
haaksch afgezaagd zijn en con-
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trOleer de hoeken of deze wel recht zijn.
In Fig. 10 ziet men hoe een hoek er
uit ziet. Bevestig ten slotte een ladeschuiver van 1" X 2 " hout aan den zijkant
van F, de
bovenkant
van deze
schuivers
moeten 10
c.M. onder
den onderkant van
regel C,
Fig. 8, komen.
Zaag
Fig. 12. Construetie van de lade.
nu de delen van het tafelblad en pas ze aan elkaar,
drijf alle draadnagels tot onder het oppervlak en stop de gaatj es met stopverf.
Schaaf de buitenste messing van de
plank weg zoodat de rand van de tafel
vlak is en bevestig een smal lijstje om het
blad als afwerking.

Het maken van de laden.
De laden zijn niet moeilijk als men de
methode, die in Fig. 12 is aangegeven,
volgt; de twee zijkanten worden aan de
einden gelijmd en vastgespijkerd en de
bodem bestaat uit triplexhout. Men schuift
de laden nu naar binnen en schaaft ze bij
als men een of andere onregelmatigheid
constateert. Ze behoeven niet precies te
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passen als ze maar gemakkelijk schuiven;
men verkrijgt een goede afwerking door
aan den voorkant een grooter stuk te
lijmen en te spijkeren, zooals in Fig. 13
te zien is. De uitstekende kanten van deze
plank moeten den voorkant van het geraamte precies bedekken. Deze methode
past men zoowel in de fabrieken als in de
amateurwerkplaats toe en zij blijkt in de
praktijk uitstekend te voldoen.
Nu moet men alleen nog maar het hout
beitsen of vernissen of op een andere wijze
afwerken, tevens moeten de handvatten
voor de laden aangebracht worden. De
spiegel met standaard kan klaar gekocht
worden; ook kan men een gewonen spiegel
op de gewone wijze aan twee opstaande
latten verbinden en deze laatste met haken

Fig. 13 Lade met voorkant.

aan het blad van de tafel schroeven. Men
kan den spiegel dan echter niet verplaatsen
hetgeen een bezwaar is.

Het maken van ingebouwde kasten.

De rij nuttige kasten, die afgebeeld is
in Fig. II, bestaat uit twee leg- en twee
hangkasten, die ingebouwd zijn
)1 in de nissen naast den schoori) I Steen; zij kunnen gemakkelijk
aangebracht worden aan de
hand van de wenken die wij
in dit artikel gegeven hebben;
het eerste stadium van het
werk ziet men in Fig. 14, waar
de buitenste stijlen gesteld
staan en zichtbaar zijn en die
aan den muur bevestigd worden op de reeds beschreven
wijze. Het bovenstuk wordt
dan betimmerd en van jute
voorzien; ook kan men een
plank aanbrengen en de deuren
op de gebruikelijke wijze bevestigen.
Fig. 14. Geraamte voor de ingebouwde kleerkasten.
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De deuren kunnen van groef- en messingplanken gemaakt worden, die versterkt
worden met dwarslatten en schuine schoorlatten, zooals in Fig. 6 te zien is, doch men
kan ze ook van triplex maken, ongeveer
I c.M. dik, dat men dan versiert met
Erinoid stukjes. Dit laatste materiaal is
in verschillende kleurschakeeringen verkrijgbaar, is heel mooi maar duur en kan
niet tegen vocht. Men kan de kasten
verder van planken voorzien en er Lange
stangen in aanbrengen waaraan men de

kleurenhaken op hangt; men kan zich hier
het beste door eigen smaak of behoefte
laten Leiden.
Indien men zulk een complex kasten
maakt, moet men er voor zorgen dat het
geraamte ongeveer 2.5 c.M. inspringt ten
opzichte van den voorkant van den schoorsteen, ook moet men de lijn van de schilderijlijst over de kasten voortzetten en
eveneens de kooflijst, als die er is. Dit
doet men door bijpassende lijsten op de
kasten aan te brengen.

Poederpormige aanslag op tegels
Het Witte poeder, dat vaak ontstaat
op tegels van de keuken, de hall en sours
op baksteen is magnesiumsulphaat, dat
gevormd wordt van de magnesium, die
in de kalk aanwezig was, Welke als metselspecie diende. Deze aanslag, die er uit ziet
als Schimmel, is niet hinderlijk. Men kan
hem trouwens gemakkelijk verwijderen

door het oppervlak of te wrijven met een
doek, gedoopt in verdund zoutzuur of
zelfs verdunde azijn. Het kan noodig zijn,
dat men dit een paar maal moet doen voor
al het zout opgelost is. Bij steenen is het
voldoende deze met een donne laag verf
te bestrijken.

Om een schroei te doen pakken
Als men schroeven een paar keer gebruikt heeft in zachte houtsoorten, dan
wordt het gat te wijd en de schroeven
pakken niet meer. Men kan dit euvel echter
gemakkelijk verhelpen door in het gat een

wigvormig stukje hout te slaan en dit gelijk
te snijden met het oppervlak. In het midden
van dezen plug maakt men met een puntig
voorwerp, b.v. een els, een gaatje en draait
daarna de schroef weer op zijn plaats.

Het vastzetten van fosse splikers
Zijn in een steenen of in een gepleisterden muur de spijkers losgeraakt, doordat
de steen of het pleisterwerk afgebrokkeld
is, dan volt men het gat op met een stuk

hout, dat men stevig vastlijmt. Als het
gat geheel gevuld is, veegt men de overtollige lijm weg en laat men de rest goed
drogen voor men den spijker weer inslaat.

Een ingebourode eetkamer
Indien men een
bovenhuis of een
flat bewoont is
men steeds gebonden aan betrekkelijk kleine kamers,
zoodat juist daar
ingebouwde meubels in de eerste
plaats welkom
zijn, aangezien zij
dusdanig zijn geconstrueerd dat zij
zoo weinig mogelijk plaatsruimte
innemen zonder
dat zij minder
doelmatig zijn dan
gewone meubelen.
De constructie beoogt een maximum
aan comfort en
practisch nut in
een kleine ruimte.
Men dient er echter steeds aan te
denken als men
ingebouwde meubelen gebruikt dat
de plaats der verschillende stukken
niet gewijzigd kan
worden en dat men
ze ook niet kan
meenemen als men
een ander huffs
huurt tenzij men
het geheel uit elkaar neemt en later
weer samenvoegt.
Men moet dus de
uiterste zorg besteden aan het ontwerp, waarbij men
overweegt, hoe
men het „nuttig

11111111111111111111111111141111

Fig. 1. Een hoek van de ingebouwde eetkamer.
De teekening toont ons een aardige ingebouwde eetkamertafel, een bank en een hoeklicht. Voorts
vindt men in deze kamer nog een luck, voor de communicatie met de provisiekamer en een
ingebouwd dressoir. Men verlicht het vertrek met electrische lampjes, die achter het glas in
de hoeken van de kamer geplaatst zijn. Door de uitvoerige aanwijzingen die in dit artikel
gegeven worden is de amateur in staat zulk een eetkamer met weinig kosten te maken.
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structie is rekening gehouden
met alle eischen
van gemak en
doelmatigheid;
zelfs de onhandigste dienstbode zal dagelijks
slechts een paar
minuten noodig
hebben om het
vertrek keurig in
orde te houden.
Er is in de onderhavige constructie gerekend op
ruim 4 personen,
maximaal zes.

111111111111IIIIIMIMM

Gemakkelijk
en goedkoop te
maken door
den amateur.

Als men de materiaalkosten berekend moet men
er aan denken
dat zij in de
plaats komen
voor het bedrag
dat men anders
voor een cornpleet eetkamerameublement
zou moeten besteden: tafel,
dressoir en stoelen. Aileen als
men hiermee rekening houdt zal
men tot de conclusie komen dat
Fig. 2. Een andere hoek met dressoir en electriseh hoeklieht.
men heel wat
geld uitspaart.
effect" kan vergrooten, Welke kleuren
Iedere amateur kan met de gewone
men prefereert en op hoeveel personen gereedschappen zulk een ingebouwde eetgewoonlijk gerekend kan worden. Heeft
kamer construeeren, men zal er wel is waar
men dit eenmaal vastgesteld dan kan men een aanmerkelijke hoeveelheid arbeid aan
van een ingebouwde eetkamer, zooals die moeten besteden, doch bijzondere groote
afgebeeld is in de Fig. I--4, veel genoegen handigheid of bepaalde vakkennis is er
beleven, in het principe van deze con- niet voor noodig. Ingewikkelde verbin-
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dingen behoeft men niet te maken daar
men triplexhout gebruikt, doch het is van
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voor de planken van het dressoir en
zijstukken van de bakk, 3 M2.
Hout voor tafelpoot en tafelvoet, 4.26
M. van I" x 6", 76 c.M. van 2 " X 4".
Hout voor lijstwerk, planken en algemeen
gebruik: 30.5 M. van I" X 2 " , 7.62 M.
van 2 " X 2 " , 7.62 M. van f' X 9" en
2.43 M. van I" X II" dennen- of vurenhout voor de hoeken van de bank.
Hout voor het achterwerk van het
dressoir: 7.62 M. 1" x 3".
Lijsten naar keuze: 30.5 M.
I Jzeren of koperen hoeken : I " X -I",
7.31 M.

Kosten.

Fig. 3. De uitrusting van de dienkamer.
Hier ziet men het dienluikje, een electrisch kooktoestel en het draaigordijn.

belang dat elk deel, nadat het gezaagd is,
volkomen rechte hoeken vertoont en er
kantig uitziet.

Benoodigd materiaal.

De kosten zijn bij benadering, wanneer
men gewoon triplex en vurenhout gebruikt
85 gulden, doch indien men mahonietriplex en eikenhout neemt komt men op
ongeveer f 120.—. Dit is echter niet
precies op te geven en hangt van vele
omstandigheden af.
Men heeft nog ongeveer z K.G. 1" draadnagels noodig, schroeven en scharnieren
alsmede glas voor de electrische hoeklichten, loodkabel en fittings, doch de hoeveelheid der laatste benoodigdheden kan
men alleen ter plaatse vaststellen.

Het materiaal dat men noodig heeft
om een kamer te meubileeren, waarvan
de afmetingen in Fig. 4
228.6
83.8
zijn aangegeven, (in de
.W.7 /7 7,7/J7 7/77/////7//,
veronderstelling dat de
/ir
kamer 2.15 M. hoog
is) vermelden wij in het
bank
48.3
volgende staatje :
Triplex: 0.3 c.M. dik,
voor den achterkant van
het dressoir en den tusschenmuur, rr M2.
Triplex: 0.5 c.M. dik
voor rugleuningen en
schot onder de zitting,
7 M2.
draaiend
elect' ische
gordkjn
Triplex: o.6 a o.8 c.M.
radiator
dik voor zitting en tafelM2.
blad,
Triplex: z c.M. voor
dressoir
het geraamte van het
106.7
dressoir en de deur, 5 M2. V/17/./Z/47:111747:07/17//i1M77//777/././WZ/Z/ZIZeX;WdZe/W.1!,,, V/Z/Z/V.Z./Z/Z4/7.1%./,.
Triplex: 1.2 a 1.5 C.M.
Fig. 4. Plattegrond van de eetkamer met de ingebouwde menbelen.

r-
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zelfs al is de kamer iets grooter of kleiner, dock het is vaak noodig
enkele kleine wijzigingen aan
te brengen. Begin met den
arbeid door het geraamte op
te richten van het tusschenschot dat de bank van het
dienvertrek Scheidt ; breng
106.7
daarna de leuningen en de
dwarsbalken van de bank aan,
zooals in Fig. 5 en 6 te zien is,
op de laatste
1
teekening
aans chouwt
AN\
men in wele.\N\
ken vorm
het triplex 45.7 ‘
gezaagd
;11111
moet worden.
.1 1
Al deze
53.4
deelen kunvan de stukken
nen beves- Fig. 6. Almetingen
Fig. 5. Geraamte van den scheidingswand tusschen dien- en eetkamer.
der bank.
tigd worden
Het uitwerken van het ontwerp en met schroeven en spijkers, houten klamhet maken van het geraamte.
pen of latten. Men behoeft nergens lastige
Maak eerst een gedetailleerde platte- verbindingen te maken, de triplex begrond van de kamer naar het voorbeeld kleeding houdt, wanneer ze aangebracht
van Fig. 4, de in genoemde teekening ge- is, alles bij elkaar.
geven maten zijn grootendeels wel goed,
Vervolgens brengt men de x z " latten

Fig. 7. Geraamte van de bank.

Fig. 8. Lnikje.
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vloer
Fig. 9. Liggers.
Het bekleeden van den onderkant
der bank met triplex.

Fig. 10. Het betimmeren van de bank.
Triplex voor rug, zitting en onderkant. Let op, dat de scheidingswand geheel en al met triplexhout betimmerd is.

aan op den muur ter hoogte van den
bovenkant van de leuning der bank en
evenzoo die ter hoogte van de zitting;
bevestig daarna een opstaande stij1 van
2 " X 2 " hout in den hoek en schroef deze
aan de dwarsbalken vast zooals to zien is
in Fig. 5. Zet nu de andere leuning van de
bank op haar plaats en maak deze aan de

dwarsbalken en den vloer vast door middel
van hoekijzers.
Breng latten van i" x 2" hout tusschen
de leuningen en den achterwand van de
kamer aan en bevestig die eveneens met
hoekijzers of houten klampen, lijm en
schroeven.
Deze latten geven den buitenkant van
de zittingen aan en moeten verbonden
worden door een lat evenwijdig aan den

hist
bevestigingst rook

/1

i

,,.....- 17.8-akussenvulling

76.1.
15.2 x 2.5

10.2 x 5.1

Fig. 11. Bekleeding van de bank.
Deze wordt gemaakt van losse kussens
voor de zitting; de bekleeding van de
leuning wordt met eenlijstje vastgeklemd

‘,...

106.7

Fig. 12. Onderdeelen en maten van het tafelblad.
Fen geraamte van planken, dat bedekt wordt met 0.6 c.M. triplex,
afgezet met een dun lijstje.
VII — 3
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achterwand, die er tusschen geschroefd
wordt; zaag vervolgens de aan een kant
hol bewerkte hoekstukken van het I" x
vurenhout zooals Fig. 7 ze toont; lijm en
schroef een
van deze
stukken tegen de zitting en eveneens een tegen den bovenkant van
de leuning.

Het maken
der bank.
Men maakt
hi erna het
schuifj e
klaar dat de
verbinding
Fig. 13. Constructie van den tafelpoot.
Het boveneinde van den tafelpoot past
het stuk hout van 10.2 x 5.1 van
het tafelblad.

vormt met

de eetkamer slechts het bovenste gedeelte
tot de leuning van de bank. De platen voor
de zitting, die aan de binnenste hoeken
hol zijn uitgezaagd worden den gespijkerd
en gelijmd op het geraamte. Op de zitting
spijkert men een latje,
± 5 c.M. van de muur
verwijderd, waar de
platen van de leuning
tegen steunen, zooals
in Fig. 10 te zien is.
Als men deze rugleuning goed aan den
boven- en onderkant
vastspijkert, zal ze
sterk genoeg zijn,
doch voor alle zekerheid bevestigt men
nog een diagonaalsgewijze verloopende lat
van I " X 2 " hout in de
hoeken en een rechte
lat op alle plaatsen
waar twee platen triplex tegen elkaar
sluiten.

de dienkaom
mer. De details van de
constructie worden gegeven in Fig. 8, zij
bestaat hoofdzakelijk uit een lijst met een
sponning waarin de schuif op en neer
hoekkast met
Het afwerken en Fig. 14.hetDelampje.
bewogen kan worden. Maak nu de opening
stoffeeren
van
zitAfbeelding van de kast
tusschen de zitting en den vloer dicht
zonder deur. Aan den bodoor triplex te spijkeren tegen den onder- ting en leuning.
venkant zijn drie gaatjes
voor de venAl het houtwerk aangebracht
kant van het geraamte der zitting en
tilatie.
tegen een latje dat op den vloer is vast- moet in dit stadium
gemaakt; men bestudeere hiervoor Fig. 9, nu bijgeschuurd worden met schuurpapier;
waar een 'hoek is afgebeeld. De triplex- daarna wordt het gebeitst in de gewenschte
platen worden bier door middel van een kleur of met was gewreven of op een andere
hoeklijstje netj es met elkaar verbonden. wijze afgewerkt. Het stoffeeren doet men
Als men de ruimte, afgesloten door de het best met afzonderlijke losse kussens
triplexplaten, als bergruimte wil gebrui- voor de zitting en de leuning, de laatste
ken dan moet men
worden stevig tegen het houtwerk boven
deurtj
es met scharop de leuning vastgemaakt door middel van
.
rneren of afneemeen strook die op
plank
bare paneelen gezijn plaats gehoubruiken, hetzij in
den wordt door
1
de voor- of in de
een lijst die tedeurtje
Fig. 15. De lamphouder.
zijplanken.
gen het geraamscharnier
zijn voor de yenHet tusschenschot De gaatjes tilatie.
te geschroefd is,
Fig. 16. Hoe de deur is aangebracht.
wordt nu bedekt met
men zie Fig. II.
triplex, het luikje blijft uitgespaard; aan De vaste tafel.
den kant van de provisiekamer wordt den
De vaste tafel bestaat uit twee deelen:
geheelen wand bedekt, aan den kant van de poot met het voetstuk en het blad.
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Fig. 17. Geraamte van het dressoir.

kan worden als men het tapijt
zou moeten wegnemen.
Het tafelblad bestaat uit
een geraamte, waarvan de
liggers met halve inkepingen
aan elkaar gelijmd en door
Fig. 18. Onderstel en 6#n kant van het dressoir.
Het onderstel is van planken en de rest van triplex in verschillende dikten. deuvels verbonden zijn, men
Voor de maten verwijzen wij naar de lijst der materialen en naar Fig. 19.
ziet dit in Fig. 12 verduideDe poot is in doosvorm opgebouwd, zooals lijkt. De platen worden in den goeden
in Fig. 13 is afgebeeld, en heeft een schuin worm gezaagd met een spanzaag en de
afloopenden voet, die uit vier in verstek liggers vlak en haaksch bijgeschaafd; ten
gezaagde stukken bestaat, Welke samen- slotte wordt het geraamte bedekt met
gelijmd en gespijkerd en bij elkaar ge- triplex. Men brengt de dwarsliggers aan,
houden worden door middel van vlakke zooals op de teekening is aangegeven en
hoekplaten. De poot wordt met vier hoek- verbindt deze door middel van een ligger
ijzers aan den vloer bevestigd, die onder van 2 " X 4" bout, die past in de opening
het voetstuk verborgen blijven als dit op van den poot. IZij wordt met een enkele
het tapijt gezet wordt. Het voetstuk zelf moer van ongeveer i" vastgezet.
De rand van de tafel wordt afge-werkt
wordt op zijn plaats gehouden door een
smalle lijst, die elk oogenblik verwijderd
scharnier
0.5 c.M. lijstje
_..„
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Fig. 19. Hoek van de zjjkast.
Let op de sponning en het hoeklijstje.

Fig. 20. Deur van de lange zjjkast.
Zorg er voor dat het schot waar het hengsel op gezet wordt
0.8 c.M. smaller is dan het andere.
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met een smal lijstje of een dun latje, dat met
lijm en fijne spijkertj es bevestigd wordt.

De hoeklichten.
De hoeklichten van Fig. 1 en 2 hebben
een tweeledig doel: zij dienen als lampen
en tevens als kleine hoekkastj es; hun constructie is eenvoudig genoeg als men de
details van de figuren 14 en 15 goed
bestudeert ; men
ziet een doorsnede
over de deur afgebeeld in Fig. 16; zij
moet goed passen
en de buitenkant
moet afgerond worvan de
den. Men dient bo- Fig. 21. Seharnieren
lage kasten.
ven in de ruimten
voor de hoeklichten een paar gaatj es te
boren die voor de ventilatie zorg dragen;
dit is bepaald noodig wegens de warmte
die de lamp ontwikkeld.

Het waken van het dressoir.
Het dressoir wordt geconstrueerd van
platen triplex, die in rechthoekige stukken
worden gezaagd en als een geraamte in
elkaar worden gezet zooals in Fig. 18 te
zien is; de hoekverbindingen van het
dressoir vertoonen sponningen (zie Fig.
D9); zij zijn afgewerkt met een smal kwartrond lijstje en worden versterkt aan den
binnenkant met hoekijzers, die vernikkeld
kunnen worden, indien men dat wenscht.
De bouw van het geraamte is duidelijk
te zien in Fig. 17, men moet er echter aan
denken dat de buitenste randen van de
lange kasten i c.M., de dikte van het te
gebruiken triplex voor de deur, smaller
zijn dan de beide binnenste randen, om

de deur vlak te kunnen plaatsen, deze
deuren zijn, zooals in Fig. 20 te zien is,
afgewerkt met een vlakke lijst, die de
naden tusschen de deur en het geraamte
geheel bedekken.
De kleine deuren voor het middenstuk
worden geplaatst zooals dat in Fig. 21 te
zien is, zij gaan naar buiten toe open en
worden eveneens met een lijst afgewerkt.
Ten slotte brengt men naar eigen smaak
en keuze sloten en deurknoppen aan. De
twee lange planken die de ruimte vullen
tusschen de twee lange kasten worden gesteund door vernikkelde hoekijzers, die
aan de zijkanten der lange kasten vastgeschroef d zijn.

Inrichting van de provisiekamer.
De provisiekamer wordt van een aantal
planken voorzien, tevens plaatst men er
een electrisch kooktoestel in voor het
klaarmaken van lichte maaltijden. Een
ontwerp voor het plaatsen der planken
ziet men in Fig. 3, doch men kan de
rangschikking naar behoefte wijzigen.
Het scharnier voor het draaiende gordijn
afgebeeld in Fig. 22, is zoo ingericht dat
het gordijn
( 5.1 x 3.2 c.M. ;.%i de provisieI kamer voor
7.6 x 3.2 c>,,r1 het oog ver15.2
bergt als
91.4 c.M.
men de eetkamer binnentreedt
Fig. 22. Roede voor het draaigordijn.
doch het
sluit tevens de eetkamer af, waardoor degene die bedient dus ongezien naar de keuken kan gaan en de maaltijden door de schuif
kan serveeren terwijl het diner zonder
storing van buiten genuttigd kan worden.

Hoe men schilderiOnsten bevestigt
Een schilderijlijst is bijna onmisbaar in
een kamer, daar men er niet alleen schilderijen aan op kan hangen zonder dat de
muur beschadigd wordt, doch ook omdat
het vlak waarop ze zijn aangebracht op
aangename wijze verdeeld wordt. Tevens
zal men een kamer waarin schilderijlijsten
aanwezig zijn, gemakkelijker opnieuw
kunnen behangen.

Het opmeten — benoodigd materiaal.
In de eerste plaats moet men uitmaken,
hoeveel lijsthout men noodig heeft. Meet
zorgvuldig Tangs de muren den omtrek van
de kamer, de ramen en kasten tellen gewoon lijk niet mee. Neem15 c.M.
extra voor elken hoek, dit
is genoeg voor het afvallen
der stukken bij het zagen.
Als men de lijsten bestelt
vraagt men de langste latten die in voorraad zijn en
men moet er dan nog op
letten dat deze niet korter
zijn dan de langste muur
in het vertrek. Behalve de
lijst koopt men z ons 2"
draadnagels.

zich tusschen twee rijen steenen bevindt
Heeft men met een els of met een draadnagel en een hamer een voeg gevonden dan
ligt de volgende vrijwel steeds 6.3 c.M.
hooger of lager. Heeft men eenmaal den
afstand der lijst vanaf het plafond bepaald
dan trekt men op verschillende plaatsen
een potloodlijn die dien afstand aangeeft.
Het verdient aanbeveling voor men de
eerste lijst afzaagt een kamer te onderzoeken waar reeds een schilderijlijst is
aangebracht. Zie hoe in de hoeken de lijst
in verstek is gezaagd en ge zult opmerken
dat er twee soorten verstekken zijn. Er is
een binnenverstek als de lijst in een in-

Gereedschap.
Voor men begint moet
men nagaan of men wel
alle noodzakelijke werktuigen heeft.
Een verstekzaag en een [Fig. 1. Het zagen van een binnenwaartsch verstek aan den rechterkant van de lijst.
verstekbak voor het zagen
van de verstekken op de hoeken, een wendige hoek past en een buitenverstek
els, een kleine winkelhaak, een hamer om een vooruitstekenden rand of muur,
en een drevel om de spijkers onder het zooals b.v. bij den schoorsteen. In het
oppervlak van de lijst te slaan.
eerste geval is de voorkant van de lijst
korter dan de achterkant, in het laatste
De breedte van het bovenstuk. — geval is de voorkant Langer.

Een nuttige week.

Waar men moet beginnen.

Men bespaart zich heel wat moeite als
men er voor zorgt dat de spijkers in de
kalklaag ofwel de voeg terecht komen die

Als men begint kiest men een muur uit
waarbij aan beide zijden een binnenverstek
373
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door en zorg dat men
precies verticaal door het
hout gaat, hetgeen vanzelf geschied als de zaagsnede in de verstekbak
goed is, til het hout even
op en controleer of de
zaagsnede samenvalt met
de potloodlijn; leg daarna
de lijst weer neer en maak
g
de suede af (Fig. I). Heeft
men eenige routine dan
doet men dit niet meer
daar het zaagvlak dikwijls
hierdoor eenigszins minder vlak of onderbroken
Fig. 2. Het zagen van een binnenwaartsch verstek aan den linkerkant.
wordt. Voor het uiteinde
In de figuur is van achter afgezaagd om de lijst stevig vast te kunnen houden, hoewel
aan den linkerkant van
bij deze methode aan de voorkant spoedig splinters komen. Zoo eenigszins mogelijk,
de lijst schuift men de
zage men dus andersom als in Fig. 2 aangegeven.
potloodstreep voor de
noodig is. Meet zorgvuldig den afstand linker gleuf van den bak en zaag het
van hoek tot hoek. Schrijf deze lengte, ver- hout op dezelfde wijze door (Fig. 2).
Heeft men de lat gezaagd en blijkt ze
meerderd met 0.3 c.M. voor de zaagsneden, af op den achterkant van een stuk iets te Lang te zijn zoodat ze klemt, dan
lijst en teeken de lijn even in een rechten kan men een van de einden bijschuren met
hoek af op den bovenkant, daarvan heeft een stuk ruw schuurpapier dat men om
men gemak bij het zagen van het verstek een blok hout geslagen heeft of men
daar men de lijn op de achterkant dan niet plaatst haar nogmaals in de verstekbak
meer kan zien. Zorg er voor dat Jeze lijnen en zaagt er een stukje af, ook kan men
minstens I a 1.5 c.M. van het uiteinde der met een beitel het heele verstekvlak
lat verwijderd zijn, daar kortere afstanden wat afsteken. Hieruit merkt men wel
het zagen van het verstek
bemoeilijken. Zet het
einde aan uw rechterhand
in den verstekbak en
houd den platten achterkant verticaal tegen den
achterkant van den bak.
Schuif de lijst op tot de
potloodlijn precies tegenover de gleuf aan den
rechterkant van den verstekbak komt te liggen,
hetgeen ge dus kunt nagaan aan het op de bovenkant overgehaalde potloodlijntje; pak nu het
hout stevig beet met de
linkerhand en steek de
zaag door de gleuf. Zaag
de lijst een klein eindje
Fig. 3. Het overbrengen van een llin op den achterkant van de lijst.
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dat het 't beste is de lat de eerste keer
reeds goed op de juiste maat af te zagen.

Het inslaan van de eerste spijkers.
Het verdient aanbeveling reeds twee of
drie spijkers in het hout te slaan voor
men de lijst tegen den muur
muur
///,„
/ /////7/
houdt. De eer,
,ste spijker moet
+ 5 c.M. van
het eind verwijderd zijn en hij
,/

4

Fig. 4. Een binnen-

waartsch verstek.

wordt geslagen
door het dikste
deel van het
hout. Men zorgt
er voor dat de
platte kant van Fig. 5. Een buitenwaartsch verstek.
den spijker
evenwijdig is met de nerf van het hout of
bij gebruik van draadnagels zet men deze
eerst even op de kop en geeft met de
Kamer een tik op de punt, deze wordt nu
wat stomper waardoor het hout niet zoo
gemakkelijk meer inscheurt. Wij raden
den amateur sterk aan draadnagels en
Been spijkers te gebruiken, deze laatste
vereischen wat meer routine en doen het
hout spoediger opscheuren. Tegenwoordig
is het gebruik van spijkers ook zoodanig
A

Fig. 6. Hoe men moeilijke hoeken moet behandelen.

verminderd, dat feitelijk deze raad overbodig is. De draadnagels of spijkers staan
op afstanden van + 35 c.M. van elkaar.
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Houd de lijst zoo dat de bovenkant op
den gewenschten afstand van het plafond
komt te liggen en begin aan een eind
te spijkeren ; het andere einde kan op zijn
plaats gehouden worden door het stevig
in den hoek te drukken. Spijker de draadnagels vast tot
ze i 2 m.M. uitplalond
steken boven
6.4
het oppervlak
van het hout;
daarna neemt
2
men den drevel
en slaat de kop6.4
1.3
pen tot onder
spijker
het oppervlak.
schilderij
Zou een van de
lijst
spijkers de neipleisterging vertoonen
werk
om te gaan buigen, tracht deze
Fig. 7. Het bevestigen van de
sehilderlllUst.
dan niet recht
te slaan, daar
een gebogen spijker de lijst altijd van den
muur af wil duwen, dock verwijder hem
met een nijptang die men naar den zijkant
omhaalt, dus niet naar beneden of naar
boven. Men legt tusschen de nijptang en
de lijst een stuk hout of het ijzeren blad
van een winkelhaak om beschadiging van
de lijst te voorkomen.
Heeft men het eerste stuk stevig vastgemaakt dan meet men het tweede stuk
af en zaagt het
door. Zoo gaat
men de geheele
kamer langs en
kiest steeds het
kortste stuk uit
dat net lang genoeg is voor de
lijst die men
noodig heeft.
• ,
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Hoe men uitspringende
hoeken be-.
handelt.

Fig. 8. Hoe men kan verhinderen

dat een buitenwaartsch verstek gaat
wjjken.
Sla een spijker door den hoek.

Wil men een uitspringende hoek van
een schilderijlijst voorzien dan zal het
noodzakelijk zijn een buitenverstek te
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zagen. Men meet de lengte van den muur
en teekent deze op den achterkant van de
lijst af, doch men zorgt er tevens voor dat
de op het bovenvlak voortgezette lijn min-

Fig. 9. Hoe men handelt by een ronden muur.
Om de lijst bij een binnenwaartsche kromming te doen
passen wordt dezen aan de voorzijde ingezaagd op regelmatige afstanden, zoodat men haar kan buigen. Bij buitenwaartsche bochten geschied dit inzagen aan de achterzijde.

stens I a 2 c.M. meer dan de dikte der lijst
van het einde, waarin men het buitenverstek moet zagen, verwijderd is. Maakt men
dit soort verstek dan zaagt men het linker
uiteinde altijd door in de rechter groeve
van den verstekbak en het rechter niteinde in de linker groeve. Om er zeker
van te zijn dat de lijst aan den juisten kant
van den verstekbak gezaagd wordt kijkt
men na of men door zoo te zagen den voorkant Langer maakt dan den achterkant.
Bevestigt men een verbinding van deze
soort dan is het noodzakelijk een spijker
te slaan door
. /,/
den uitstekenMUM'
/ Z ,
den hoek in de
twee stukken
lijst, zoodat de
2 dolma draadnagel verbinding
verbinding niet
zal wijken.
Fig. 10. Schuine verbinding in de Hiervoor gegist als men korte stukken gebruikt.
bruikt men een
2 " draadnagel waarvan de punt even
stomp gemaakt is met de hamer zooals
eerder behandeld. Ook kunnen we dus
lijsten krijgen waaraan het eene eind een

uitwendig, aan het andere eind een inwendig verstek voorkomt, deze zullen nu
wel geen moeilijkheid meer opleveren.

Gepleisterde muren.
In sommige huizen worden binnenmuren van een pleisterlaag op een houten
achtergrond voorzien. Zulke muren moeten
op een speciale wijze behandeld worden
daar de spijkers alleen blijven zitten in de
latten, waaruit deze wand is samengesteld.
Deze latten, die dus als 't ware in de muur
verborgen zitten zijn 6 a 8 c.M. van elkaar
verwijderd en kunnen zoowel horizontaal
als verticaal loopen. Men kan ze opsporen
door den muur te bekloppen, deze klinkt
tusschen de latten hol; heeft men zulk
een steun gevonden dan prikt men er in
met een els om zeker van zijn zaak te zijn.
Teeken met een potlood op de lijn die
den afstand van de lijst tot het plafond
aangeeft de
plaats dezer latten af en zorg
dat de spijkers
op de aangeduide plaatsen
ingeslagen worden. Voor deze
soort muur gebruike men.
weer 2 " draadnagels. Ook
Fig. 11. Het vastslaan van de spjjkers
metseld men
met een drevel.
in gewone muren op bepaalde afstanden van + 0.50 M.
wel klosjes in, die dan eveneens opgespoord dienen te worden.

Hoe men de lijst lascht.
Het is sours noodzakelijk twee korte
stukken te gebruiken voor een recht eind,
zoodat men de deelen dus moet samenvoegen. De verbinding kan onzichtbaar
gemaakt worden door de stukken te
lasschen. Hiertoe zaagt men voor het eene
einde een binnenverstek en voor het
aangrenzende stuk een buitenverstek.
Men krijgt zoodoende een verbinding die
een hoek van 45° maakt met den voorkant.
Zulk een lasch is onzichtbaar als de lijst
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geverfd is en ze zal niet gaan wijken als
het hout krimpt indien men slechts ter
plaatse een 2" spijker door het midden
slaat en daarbij oppast dat de lijst niet
inscheurt.

Moeilijke hoeken.
Men komt gewoonlijk voor vrij groote
moeilijkheden te staan als twee muren
geen rechten hoek met elkaar maken. Het
meest voorkomende geval treft men aan
bij lijstwerk langs schuinstaande kozijnen,
waar de hoek vaak veel grooter of kleiner
is dan go°. Om zulk een moeilijkheid te
overwinnen (zie Fig. 6) maakt men gebruik van een cirkelsector die men uit een
cirkel met een middellijn van io c.M.
geknipt heeft. Van C uit, een willekeurig
punt op den omtrek, knipt men tot het
middelpunt B, nu vouwt men een hoek
om tot de hoek A B C precies om den uitstekenden hoek in de kame past. Knip
nu den sector A B C, die ongevouwen was
weg en vouw de rest zoo dat B C langs
A B valt, de hoek A B F die nu ontstaan
is, is degene die wij noodig hebben om de
juiste richting van het verstek te zagen.
Heeft men de lengte van den muur
gemeten en deze met twee haaksche lijnen
afgeschreven op den achterkant van de
lijst, dan legt men het stuk papier op den
bovenkant en zorgt er voor dat A B langs
den achterkant valt, terwijl punt B den
bovenkant van de afgeschreven lijn raakt;
nu trekt men een potloodstreep op het
hout langs de lijn B F. Het verstek moet
nu langs B F gezaagd worden en men zorgt
er voor dat men naar beneden toe precies
den afgeschreven lijn op den achterkant
van de lijst volgt. Herhaal deze handeling
op het tweede stuk lijst, dat met het
eerste verbonden wordt, doch dezen keer
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legt men B F langs den achterkant. Een
zeer scherpe hoek, van minder dan go°
dus, waarvoor men een binnenverstek
moet zagen, wordt op gelijke wijze afgeschreven, doch nu begint men met een
sector van papier die gelijk is aan een
kwartcirkel en knipt men een stuk af tot het
papier in den hoek past, dan vouwt men
het in tweeen en de overblijvende hoek
moet op de lijst afgeschreven worden. In
Fig. g ziet men hoe men te werk moet gaan
als de muur een bocht vertoont. Men
zaagt deze dan aan de voor- of achterkant
even in waardoor deze gemakkelijker buigt
en de gewenschte bocht aanneemt.

Afwerking.
Als de schilderijlijst in zijn geheel af is
moet men de drevelgaten stoppen. Wordt
de lijst geschilderd dan gebruikt men
hiervoor stopverf of plamuur, doch voor
men dit doet druppelt men een weinig
verf in de gaatjes om te zorgen dat de
stopverf goed houdt. Dit kan men doen
door even met een in de verf gedoopte
kwast hierop als 't ware te stampen bij
wijze van tamponeeren. Stopverf direct
op het hout houdt nu eenmaal niet zoo
goed, daarom is het beter het te stoppen
gedeelte even met olie te bevochtigen.
Is men van plan de lijst te beitsen of te
lakken dan neemt men plastisch hout,
hetwelk tegenwoordig voor elke houtsoort
overal verkrijgbaar is, daar dit materiaal
de befits beter opneemt dan stopverf. Het
stoppered materiaal moet stevig in het gat
gedrukt worden door middel van een mes
met een breed blad, een z.gn. stopmes.
Ten slotte schuurt men de lijst met fijn
schuurpapier af, zoodat men een glad
oppervlak verkrijgt waarop de kleurstof
tot haar recht komt.

Het repareeren van scheuren in pleisterwerk

Fig. 1. Het afschrijven van een scheur in het pleisterwerk.
Men kan heel wat tijd uitsparen als men de scheur afschrijft met een potlood en liniaal. Geef de richting van de scheur aan
met een aantal rechte lijnen. Trek evenwijdige lijnen op elken karat ervan op een afstand van ongeveer 3/ 8 duim.

Het repareeren van scheuren in gepleisterde muren of zolders is heelemaal
niet zoo moeilijk als het er uit ziet. Het
kost ook niet veel tijd als men maar
systematisch te werk gaat, en de aanwijzingen volgt die in dit artikel gegeven
zijn. Keene's cement, een gekleurde snort
kalk is in bijna elke verfwinkel te krijgen
en gewoonlijk geeft men hieraan de voorkeur boven gips, daar het bijzonder gauw
hard wordt. Er zijn ook nog tallooze
patentmiddelen, waarvan enkele nadat ze
eenmaal droog zijn zeer hard worden en
die dan ook zeer duurzaam zijn.
Het is altijd goed een zak Keene's
cement van + 2 K.G. in huffs te hebben;
men kan dan elk gat onmiddellijk, nadat
het ontstaan is stoppen, zoodat het Been
kans heeft grooter te worden. Men
r
moet het cement op een droge
plaats bewaren, het is dan altijd
gauw gereed voor het ge- bruik als
men het noodig mocht hebben.

een metselaarsbeitel, een borstel om de
muur onder het werk vochtig te houden
en een vlak plankje met een handvat,
dat men ziet afgebeeld op Fig. 9 en II.
Daar het verkieslijker is dat men deze
eerst aanschaft als men nog al wat moet
repareeren, kan men ze beter vervangen
door soortgelijke gereedschappen, die men
reeds bezit. Het verdient echter aanbeveling het kleine voegtroffeltje in ieder
geval te koopen, daar dat bijzonder voor
dit speciale werk geschikt is. Iedereen zal
wel een borstel of een kwast hebben, het
doet er weinig toe hoe deze er uitziet, als
hij maar schoon is; een emmer water kan
men nauwelijks gereedschap noemen. De
groote troffel gebruikt men om het pleisterwerk glad te strijken of om de cement bij

Gereedschappen voor eenvoudige reparaties van het pleisterwerk.
De gereedschappen die men noodig heeft voor pleisterwerk zijn zeer
eenvoudig. Zij bestaan uit een klein
voegtroffeltje, een groote troffel,

Fig. 2. Hoe de scheur afgesehreven wordt.
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Fig. 3. Het afsnijden van het pleisterwerk.
Nadat men de scheur afgeschreven heeft, maakt men een diepe snede langs de buitenste hinen.

de hand te houden als men met den kleinen troffel arbeidt (Fig. ii). Men kan voor
dit doel echter elk smal plankje gebruiken,
dat men van een handvat voorziet, zooals
er een op twee van de photo's duidelijk is
afgebeeld. Dit gereedschap, dat men dus
thuis kan maken gebruikt men hoofdzakelijk voor het gladstrijken van het cement.

Afschrijven.

men een flinke hoeveelheid oude kranten
op den vloer om den afval op te vangen.

Het uitsnijden van de barst.
Men legt nu de liniaal weer tegen een
van de buitenste potloodlijnen en krast
er langs met een metselaarsbeitel, zooals
in Fig. 3 (hiervoor kan men natuurlijk
ook een beitel, een mes of een soortgelijk
gereedschap gebruiken). Als beide kanten
zoo ingekrast zijn, en dit is gemakkelijk,
dan neemt men een hamer en slaat men
de stukken kalk weg (Fig. 4). Men moet

Men begint den loop van de barst af
te teekenen door middel van een potlood
en een liniaal. In plants van een liniaal
kan men ook een recht
latje gebruiken. Men zal
t erecht opmerken, dat
barsten gewoonlijk gebogen of zigzagsgewijze verloopen dan recht. Het is
echter zeer gemakkelijk
langs de barst een aantal
lijnen af te teekenen die
elk op zichzelf vrijwel recht
zijn. Heeft men dit gedaan
dan trekt men een aantal
lijnen die evenwijdig zijn
aan de vorige, doch zoo
dat de barst ongeveer 0,9
c.M. van beide lijnen af
komt te liggen. Men ziet
op Fig. I hoe men dit
over een betrekkelijk korten afstand op een zolder
doet. Op Fig. 2 ziet men
hoe de potloodlijnen verloopen. Voor men met het
Fig. 4. Het wegsteken van het pleisterwerk.
eigenlijke werk begint legt
Met behulp van hamer en steenbeitel verwijdert men het pleisterwerk.
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Fig. 5. Het maken van een wigvormige insnjjding.
Men maakt de 'achterkant van de groef breeder dan de voorkant. Op die manier blijft het pleisterwerk beter zitten. Zie
ook Fig. 8.

Fig. 6. Het natmaken van de groeve.
In dit stadium moet de groeve zorgvuldig schoongemaakt
worden. Maar ook tijdens het opvullen moet men de scheur
nathouden, daar anders de kalk droogt voor ze vastzit.

echter beginners met uit de hand zoo diep
mogelijk te krassen; hierdoor zorgt men
er voor dat de barst niet grooter wordt
en men houdt de uitgestoken goot smal
en glad. Men krijgt zoodoende niet
alleen een nette afwerking maar tevens
spaart men tijd uit door zoo weinig
mogelijk materiaal te gebruiken.

men al het oude pleisterwerk tusschen
de potloodlijnen heeft verwijderd dan
moet men de goot verwijden, doch niet
aan den buitenkant, doch aan den binnenkant (men ziet dit in Fig. 5). Ook
moet men al het losse materiaal van de
tengellatten verwijderen . Op deze wijze
verkrijgt men een wigvormig kanaal, zooals hiernevens is
afgebeeld, de vulling zal aan
den binnenkant
•
pleisterwerk..
hiervan breeder
zijn dan aan
den buitenkant
zoodat men niet Fig. 8. Hoe de doorsnede moet API
bang behoeft te van een groote spleet voor men ze
opvult.
zijn dat zij er Als men zorgt dat
de groeve dezen
uit zal vallen of vorm heeft dan zal de kalk er later
niet uitvallen. Op Fig. 5 ziet men
of zal brokkelen. hoe men de groeve uitbeitelt.

Makers van
de wigvormige goot.

immummumiumunniunnuunimunlimummumim

e

Fig. 7. Het repareeren van een smalle
seheur.
Verwijder de losse stukken van het
pleisterwerk voor men de scheur dicht
maakt. Smalle spleten behoeft men
niet eerst breeder te maken.

Men zal nu
zien, dat het
tot nu toe niet
noodig is geweest de goot
breeder te maken dan + 2
c.M. Doch als

,
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Fig. 9. Het mengen van de specie.
Schua de kalk uit in een ronden hoop met een gat in het midden, waar men dan water in giet.

Het mengen van het cement en het
opvullen van de barst.
Men spreidt een zekere hoeveelheid
cement, op de wijze zooals op Fig. 9 te
zien is, uit over een plank of een ander
niet absorbeerend oppervlak. Men zorgt
er voor dat er een snort van rand ontstaat.
Voor men er nu water bij giet en het
cement klaar maakt voor het gebruik bevochtigt men de verbreede barst flink
met een kwast die men voortdurend in
en emmer water doopt (zie Fig. 6); men
dient er voor te zorgen, dat men alle
oppervlakken van binnen goed nat maakt.
Als men dit niet doet en het onder het
werk niet zoo nu en dan herhaalt dan
absorbeert het nude droge pleisterwerk
het water zoo snel dat het nieuwe cement
droog is voor het goed en wel zit.
Heeft men de barst goed bevochtigd
dan giet men wat water in het kuiltje

en men mengt het cement met een van
de troffels tot men een soepele, behoorlijk
natte pap verkrijgt. Men neemt er wat
of en drukt stukje na stukje in de schoongemaakte goot door middel van den voegtroffel of een ander soortgelijk gereedschap
(Fig. II). Heeft men de uiterste hoeken
goed volgestopt dan maakt men het
geheel weer nat en brengt men een nieuwe
laag cement aan
tot het kanaal
heelemaal vol
is ; ten slotte
bevochtigt
men het werk
nog eens en
strijkt men het
pleisterwerk
10. Het mengen van de kalk.
glad met een Fig.
Eenvoudiger methode dan van Fig. 9
plankje, (zie maar voldoende voor smalle scheuren. Men mengt gelijke hoeveel
Fig. 12.)
heden gips en kalk met koud water.
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Fig. 11. Het aanbreugen van de specie.
Maak de groeve weer nat. Neem een hoeveelheid natte specie op een smallen troffel en druk telkens een gedeelte zoo ver
mogelijk naar binnen. Houdt de scheur nat door middel van een vochtige kwast terwijl ge dit doet.

Fig. 12. Het vlak maken van de kalk.
Zoodra de goot geheel gevuld is, strijkt men de kalk glad door middel van het houten werktuig, dat op deze photo is
afgebeeld. Nog steeds nathouden met een vochtige kwast!
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bare laag, waardoor het cement
en het papier niet
met elkaar in aanraking komen.

Een korte opsomming.
Het best kan
men het werk uitvoeren in de volgende opeenvolgende stadia:
I. Rangschik alle gereedschappen
en het materiaal
zoo dat men ze
scheur die
bijgewerkt
moet worden
Fig. 13. Het werk is Mina klaar.
Men krijgt een geheel gladde oppervlakte als men nu het houten werktuig vervangt
door een ijzeren van denzelfden vorm, waarmee men de specie geheel glad strijkt, ook
nu weergebruikt men de vochtige kwast om de specie zacht te houten.

Afwerking.
Wil men een bijzonder mooi en glad
oppervlak verkrijgen, zooals men dat b.v.
zou willen hebben bij den zolder van de
huiskamer dan moet men het cement
gladstrijken met den grooten troffel, zooals op Fig. 13. Afwisselend strijkt men
met een natten borstel en den ijzeren
troffel, waardoor het pleisterwerk geheel
vlak wordt. Het is echter voldoende dat
men bij kleine barsten gebruik maakt van
een of ander gereedschap met een breed
stalen blad. Aan den anderen kant is de
breede troffel zeer gemakkelijk als men
een groot aantal reparaties moet uitvoeren
Tevens spaart men op deze wijze heel
wat tijd.
Als het cement droog is (gewoonlijk is
dat na ongeveer een uur het geval) dan
kan men het voorzien van een laag witkalk of lijmverf. Wil men den wand echter
behangen dan moet men deze op de plek
waar de scheur was eerst met olieverf
bestrijken. Er bestaat nl. altijd gevaar
dat nieuw pleisterwerk chemisch reageert
op de stoffen in het behang, waardoor het
laatste tot op zekere hoogte verkleurt.
De verf vormt nu een ondoordring-

onmiddellijk bij
de hand heeft
daar het cement
als het eenmaal
gemengd is weldra hard wordt.
De vloer moet Fig. 14. Voor -smalle scheuren.
Om de kalk, die gediend heeft om
met kranten be- smalle
scheuren te stoppers, glad
te
strijken, gebruikt men schuurdekt worden.
papier, dat men om een stuk hout
2. Schrijf de
geslagen heeft
barst of met
een potlood, later met een schraapmes.
3 Beitel al het pleisterwerk tusschen
de lijnen wigvormig weg.
4. Maak een rand van droog Keene's
cement. Bevochtig den barst goed van
binnen. Meng het cement.
5. Bevochtig den barst nogmaals en
breng een laag cement aan. Gebruik veelvuldig een natte kwast om te verhinderen
dat het cement te snel droogt.
6. Werk de plek bij door afwisselend
met een natten borstel en troffels over het
pleisterwerk te strijken. Eerst met den
houten daarna met den ijzeren troffel.
7. Verf de herstelde plaats met lijmverf of olieverf, doch niet op denzelfden
dag.

Het effenen en draineeren pan een klein grasveld
Wij gaan bij dit artikel van de veronderstelling uit, dat de eigenaar van het
grasveld niet in het bezit is van de instrumenten, die men gewoonlijk gebruikt
om een terrein vlak te maken, zoodat wij
dus de eenvoudigste methoden
beschrijven, die
zonder bezwaar
A
door een amateur
toegepast kunnen worden.

stokken op een bepaalde lengte of te snijden.

Voorloopige maatregelen.
Zet op alle pinnen een teeken, ongeveer
15 c.M. van het boveneinde en sla een
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Twee manieren om een
terrein te effenen.
Men kan een
terrein op twee
manieren vlak
maken, ten eerste door te zorFig. 1. flak maken van het veld door aarde bij te storten.
gen dat het vol- Sla op gelijke afstanden
staken in den grond en maak de bovenkanten van deze staken gelijk met
maakt horizon- A. Men doet dit met behuip van liniaal en waterpas. Het gearceerde gedeelte stelt een heuveltje
voor. Men kan nu nagaan waar de lage en hooge gedeelten zijn en in overeenstemming daarmee
taal komt te ligaarde toevoegen.
gen, evenals het
blad van een tafel. Dit kan men ge- er van tot aan dit merkteeken toe in den
makkelijk doen als het veld reeds min of grond op de plaats waar deze het hoogst
weer horizontaal ligt, doch er zijn eenige is. Houd geen rekening met kleine heubezwaren aan verbonden als het in veltjes, die hooger mochten zijn, doch
een of twee richtingen afloopt. In de plaats de stok in den hoek waar de geheele
tweede plaats kan men het veld effenen, omgeving hooger ligt, dan de rest van het
doch de hellingen aanhouden, zoodat men veld. Dit wordt de pin waar men van
het dus kan vergelijken met het blad van uitgaat (zie A, Fig. 1). Wij gaan er van uit
een tafel dat men in een of twee richtingen dat we een veld van 15 X 30 meter onder
schuin houdt.
handen hebben genomen.

Benoodigde gereedschappen.

Hoe men de pennen plaatst.

Voor men met het werk begint moet
men een houten liniaal hebben, 2.4o M.
3. M. larig, 21-- - 5 c.M. breed en 7.5 — 15
c.M. dik, die men door een timmerman
kan laten maken, verder een tamelijk
juisten waterpas van 3o c.M. en een flinke
hoeveelheid pinnen 21 c.M. in het vierkant. Deze kan men maken door rozen-

Steek nu pin Ai in den grond tot het
boveneinde even hoog is als dat van A.
Dit kan men controleeren door de lat
en den waterpas op de twee pennen te
leggen en Ai in den grond te drijven tot
de bel van den waterpas precies in het
midden blijft staan. De waterpas moet op
de lat vastgebonden worden, zoodat hij
384
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bij A met het gevolg dat men, voor
het geval men pin.
A tot het bovenc
A
v einde in den grond
slaat, hier Been
pinnen kan zetten
Fig. 2. Het vlak maken zonder aarde bli te te voegen.
Bevestig het eerst pin A ongeveer in het midden van het veld. Sla naar beneden toe de staken met behulp van
in, waarvan de koppen gelijk komen te liggen met A. Vul het lage gedeelte op met aarde van
het hooge gedeelte en breng de staken A tot C aan. Indien men in het midden een horizontaal liniaal en watervlak wil hebben zal het aan de uiteinden schuin moeten afloopen zooals ook op de teekening
pas, daar de bote zien is.
veneinden immers
er niet afvalt als men de laatste been en onder het aardoppervlak zouden liggen.
Men is nu in het stadium gekomen, dat
weer schuift. De rest is eenvoudig genoeg:
men herhaalt de reeds beschreven hande- men moet beslissen of men het veld werkeling, d.w.z. A2 wordt gelijk gezet met Ai, lijk horizontaal wil maken of, alleen maar
A3 met A2, tot men het einde van het effenen, in het laatste geval blijven de
veld bereikt heeft. Daarna doet men bestaande hellingen gehandhaafd.
Als men het terrein horizontaal wil
hetzelfde van A naar B, van B naar C
maken kan men de laag gelegen deelen
enz. enz.
Als men het werk goed heeft uitgevoerd ophoogen met grond die men van elders
dan zullen de boveneinden van A, A5, betrekt of men kan den grond van het
B en C alle in hetzelfde vlak liggen en hooger gelegen deel gebruiken.
door nu te meten hoe ver de palen buiten
de grond uitsteken kan men nagaan hoe De eenvoudigste wijze om het terrein
te effenen — het gebruik van
de helling van het vlak is. Als b.v. A5,
extra grond.
3o c.M. uitsteekt en B 45 c.M. en C
5o c.M. dan weet men dat de grond van
Als het terrein opgehoogd moet worden
A naar A5 15 c.M., van A naar
B 3o c.M. en van A naar C
35 c.M. afloopt. Met andere
woorden het bestaande vlak
kan vergeleken worden met
een tafel, die in twee richtingen schuin gehouden wordt.
Men zet het merkteeken op
15 c.M. van het boveneinde
om bij het inslaan en controleeren van de pinnen door
middel van lat en waterpas
niet gehinderd te worden door
enkele kleine heuveltjes, die
het ons onmogelijk zouden
maken ons van deze gereedschappen te bedienen, als we
den top van A precies gelijk
met den grond hadden geslagen. Er kan b.v. een heuveltje
liggen op de plaats waar wij
Fig. 3. Hoe men het veld precies vlak maakt.
in het veld de zwarte vlak De teekening toont
een aantal staken op een veld dat bijna vlak gemaakt is.
geteekend hebben. Hier kan Het uiteinde van een liniaal wordt tegen elke stok gezet en men beschrijft
men de fijne aarde voor de liniaal uitschuift, zoodat
de grond dus hooger zijn dan er een cirkel mee, waardoor
deze geheel glad gestreken wordt.
VI1—4
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vult men den rechthoek aan met den rest
van de pinnen tot men de rangschikking
heeft verkregen van Fig. r en men zorgt
er voor dat het boveneinde van elken stok

Verwijder de bovenste laag.
In de eerste plaats verwijdert men de
bovenste laag tot op een diepte van
+ 15 c.M. en brengt men de aarde met
een kruiwagen buiten het veld.
Nu is het van belang de gemiddelde
hoogte van den grond te bepalen, zoodat
men er zeker van is dat men genoeg grond
van de hooge deelen krijgt om de lage
aan te vullen.

Het inslaan van de eerste pin.

Fig. 4. Het gladmaken
een andere methode.
Twee evenwijdige latjes, 1-duim breed, waar men de liniaal
B over strijkt.

op dezelfde hoogte komen te liggen als
die van den voorgaande.
De merkteekens op de staken geven
dan de hoogte aan waartoe men het veld
van nieuwe aarde moet voorzien. Men
heeft nu niets anders te doen dan de aarde
te storten en deze bij te harken en met
den rol te bewerken tot het oppervlak
stevig is en gelijk ligt met de teekens op
de pinnen. Naarmate het werk vordert
moet men het steeds blijven controleeren
door middel van de liniaal en den waterpas.
Ten einde te verhinderen dat het oppervlak later weer daalt moet men de aarde
in dunne lagen van hoogstens 5 c.M. over
het veld spreiden. Men bewerkt deze lagen
met een rol tot zij flink stevig zijn. Het
verdient aanbeveling de beste aarde te
nemen, die men kan krijgen.
Voor men de pinnen verwijdert maakt
men veelvuldig gebruik van de liniaal en
zorgt er voor dat elke onregelmatigheid
in het oppervlak wordt opgeheven door
aarde bij te voegen of weg te nemen.

Het effenen van terreinen zonder
gebruik te maken van extra aarde.
Om een veld vlak te maken zonder extra
aarde te gebruiken moet men de lage
deelen ophoogen met grond van de hooge
deelen.

Voor het geval het terrein min of meer
regelmatig afloopt steekt men de eerste
pin ongeveer in het midden of lets daar
onder tot het merkteeken in den grond
(zie A, Fig. 2).
Het is raadzaam van een punt te beginnen dat iets onder het midden ligt,
daar men op het eind beter wat aarde
over kan houden, die men gelijkmatig
over het veld kan verspreiden, dan dat
men aarde te kort zou komen waarbij
men toch weer gedwongen zou zijn het
tekort van elders aan te vullen.

Hoe men begint.
Van de eerste pin uit gaat men de
helling af en maakt men de rij A B op
de reeds beschreven wijze; dan graaft men
het hooger gelegen gedeelte weg en gooit
men de aarde achter zich neer. Op die
manier hoogt men het lager gelegen deel
op tot de teekens op de stokken.
Naarmate het werk vordert slaat men
de pinnen van A naar C in den grond,
zoodat men het geheele terrein ten slotte
van stokken heeft voorzien, zooals bij Fig. 1.

De hellingen.
Het is duidelijk dat de helling niet groot
mag zijn, ongeveer I op 3, zoodat het
Bras met een maaimachine gemaaid kan
worden. Werk het terrein af door de aarde
van de oppervlakte weer over het veld
te spreiden en contrOleer de gelijkmatigheid van den bodem op de reeds aangeduide wijze.

Hoe men het terrein geheel vlak maakt
Als men het veld precies glad wil
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hebben dan verdient het aanbeveling, nadat !men
het terrein zoo
goed mogelijk geeffend heeft, korte
Fig. 5. Glad maken van de aarde zonder aarde bij te voegen.
pinnen in te slaan, Hier is het de bedoeling het veld geleidelijk schuin af te laten loopen. Men slaat stokken in van A
die gemakkelijk af, het hoogste punt, tot B, het laagste punt. Door de lengte van B te meten en den afstand AB,
weet men de belling. Veronderstellen we dat deze 7i c.M. op 30 c.M. bedraagt dan maakt
verwijderd kun- men in overeenstemming hiermee teekens op elken stok. Sla nu pinnen in den grond tot deze
verwijder de andere en begin met een nieuwe rij. Ten slotte maakt men den grond
nen worden als teekens,gelijk
met de bovenkanten van de pinnen, die men het laatst heeft ingeslagen.
men klaar is, ongeveer 1.5o M. van elkaar, zoodat het terwijl men droge, gezeefde aarde er voor
erode van de lat beurtelings tegen een er legt, die zich gelijkmatig over den bodem
van geplaatst kan worden. Men beschrijft verspreidt (zie Fig. 4).
met de liniaal dan een geheelen cirkel.
Deze laatste methode neemt veel tijd,
Als men een zekere hoeveelheid droge, daar de latter precies rechthoekig op de
gezeefde aarde voor de lat legt, dan worden pinnen bevestigd moeten worden en men
order het draaien er van alle kleine ze, nadat een bepaald deel afgemaakt is
gaatjes gestopt (zie Fig. 3).
weer uit den grond moet haler en opnieuw
Ook kan men een paar latjes van c.M. moet inslaan tot men heelemaal klaar is.
breedte aan twee stel pinnen bevestigen
en ze evenwijdig aan elkaar leggen, waarna Effenen van een veld terwijl de
helling blijft bestaan.
men de groote lat Tangs de kleine schuift,
Het is niet zoo gemakkelijk een
veld vlak te maken en tegelijkertijd
de bestaande helling aan te houden,
daar men grootendeels op zijn gezicht moet vertrouwen, dock als
men de pinnen nauwkeurig plaatst
en men de liniaal veelvuldig gebruikt zal men geen bijzondere moeilijkheden bij dit werk ondervinden.
In de eerste plaats moet men
nagaan hoe Groot de helling is en
Fig. 6. Hoe men heuvels en gaten behandelt.
A .A.
het glad gemaakte veld.
men slaat dus een rij pinnen in
B.B.
vaste aarde waar men de niteinden van de liniaal op legt.
den grond waarvan de boveneinden
ondergrond, vervangen door goede aarde.
oorspronkelijk oppervlak, overdreven voorgesteld.
op gelijke hoogte zijn. Nu meet
Gebroken hjn geeft aan in hoeverre men den grond weggraaft.
men den afstand tusschen het
merkteeken in den grond bij den
langsten stok. Laat ors veronderstellen, dat deze op ons terrein van
30 M. lengte 75 c.M. is. Dit staat
gelijk met een regelmatig afloopen
van den grond van 71 c.M. op elke
3 M. hetgeen wil zeggen, dat
gaande van A (Fig. 5) de grond
tusschen elk pin 71 c.M. daalt op
Fig. 7. Hoe men heuvels en gaten behandelt.
den weg van A naar B. De stok
AA = het glad gemaakte veld.
bij A wordt in den grond gedreBB = vaste aarde, waar men het uiteinde van de liniaal op legt.
C
ondergrond, vervangen door goede aarde.
ven tot aan het merkteeken, dat
D
oorspronkelijk oppervlak, overdreven voorgesteld.
15 c.M. van het boveneinde verStippellijn: het veld gladgemaakt.
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wijderd is. Het is nu duidelijk dat de
tweede stok een merkteeken moet hebben
dat 221 c.M. van het boveneinde of ligt,
de derde 3o c.M., de vierde 372 c.M.
enzoovoort tot men bij de laatste pin een
afstand heeft van 15 + 75 = 90 c.M.
In bepaalde gevallen dat de teekens
onder het oppervlak van den grond vallen,
zooals bij 2, 3, 6 en 7 zal men voldoende
aarde moeten weg graven om ze aan het
Licht te brengen. Men drijft nu een tweede
rij pinnen in den grond waarvan de boveneinden gelijk komen met de merkteekens.
De eerste rij kan nu weggenomen worden
en men kan de vrijgekomen pinnen voor
de volgende lijn gebruiken enz. Als alle
pinnen op hun plaats zijn zal het niet
moeilijk zijn het terrein te effenen door
de gaten op te vullen met aarde van de
heuveltjes. Intusschen maakt men steeds
van pin tot pin gebruik van de liniaal.
Volgt men deze aanwijzingen nauwkeurig
dan kan iedereen die in staat is een spade
te hanteeren een niet te groot terrein
volkomen vlak maken.
Zooals wij reeds widen moet in de eerste
plaats de onderlaag geeffend worden, de
bovenlaag, die het vruchtbaarste is,
spreidt men er pas later overheen, daar
anders het gras niet goed zal groeien.

Hoe men een mooi grasveld maakt.
Het veld is nu geschikt om er gras op
te zaaien of de graszoden te leggen. Er
zijn nog heel wat menschen, vooral in de
z.g. tuinsteden, die graszoden koopen,
daar zij ten onrechte in de meening verkeeren dat men op die wijze vlugger tot
een goed resultaat komt. Men moet toegeven dat men bij het gebruik van plaggen
meteen „klaar" is doch men mag niet
vergeten dat deze meestal uit oude weilanden gestoken zijn en allerlei onkruid
bevatten. Grasvelden, die op deze wijze
zijn opgbouwd, moeten zoo vaak gewied
en bijgewerkt worden dat men niet begrijpt waarom men zulke zoden nog koopt.
Op de gemakkelijkste manier verkrijgt
men een goed grasveld door den grond
met kunstmest voor gras te bewerken
(± 2 ons per vierkante meter) en daarna

met een goede kwaliteit graszaden te
bezaaien (eveneens + 2 ons per vierkante
meter). Doet men dit en besproeit men
het veld als dit noodig mocht blijken dan
komt het jonge gras na drie weken op en
heeft men na zes weken een stevig grasveld.
Al het onkruid dat opkomt, en er komt
zeker wat van op daar elke grond een of
ander zaad bevat, moet meteen uitgetrokken worden zoodra het groot genoeg
is. Als men dit doet terwijl de grond nog
vochtig is behoeft men hiertoe Been speciaal
gereedschap te gebruiken, als de aarde
zacht is kan men deze beschermen door
op een plank te gaan staan.
Laat men het onkruid groeien, zoodat
het flink wortel schiet, dan zal het even
moeilijk te verwijderen zijn als in een oud
grasveld.

Hoe men heuveltjes en gaten verwijderd.
Grasvelden die leelijke gaten of verhoogingen vertoonen kunnen plaatselijk
geeffend worden door de graszoden over
een gedeelte weg te nemen dat iets grooter
is dan de onregelmatige plek. Men krijgt
op die wijze een rand stevige aarde waar
men de liniaal over heen kan leggen,
waarlangs men werkt (zie Fig. 6 en 7)
Als men met een gat te doen heeft volt
men het op met goede aarde; men stampt
deze oink vast, daar de grond anders
later weer zakt. Voor het geval men een
heuveltje afgraaft moet men io tot 15
c.M. dieper graven en het gat vullen met
goede aarde daar anders het gras niet
behoorlijk zal groeien en de plaats dos
altijd zichtbaar blijft. Leg de zoden weer
op hun plaats en besproei deze oink tot
ze zich weer gezet hebben.

Draineering.
Het is buitengewoon moeilijk een terrein
goed te draineeren en men moet dit dan
ook zeer zorgvuldig doen, wil men een
goed resultaat bereiken. Voor wij een
poging wagen om uit te leggen hoe het
overtollige water verwijderd kan worden
moeten wij eerst duidelijk maken wat men
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daaronder verstaat en waarom men er
voor dient to zorgen dat het water wegvloeit.

Hoe de grond het afvloeien van
water tegenwerkt.
Het water wordt door de aarde vastgehouden als een dunne laag om de bodem
deeltjes, het komt naar boven door de
capillaire werking en het daalt door de
zwaartekracht. De snelheid waarmee het

vlak van de gezamelijke deeltjes grooter
is dan bij grove grondsoorten.
Het gebeurt ook vaak dat de boven- of
ondergrond geheel of gedeeltelijk ondoordringbaar voor water is met het gevolg
dat dit zich in den bodem ophoopt, terwijl
het weg zou moeten zakken.
Een teveel aan water is om verschillende
redenen niet wenschelijk. De bodem wordt
zacht en modderig, de groei van mossen

Fig. 8. Hoe men de draineerbuizen moet leggen.
Het beste is het vischgraat-principe. Men ziet hier hoe men buizen moet leggen in overeenstemming met de helling van het veld.

water zich beweegt wordt geregeld door
den acrd van den bodem, deze is groot in
groven en klein in fijn verdeelden grond.
Overtollig water is vocht dat door den
bodem vastgehouden wordt zonder dat
de planten, die er op groeien, in dit geval
dus gras, dit noodig hebben.
Men vindt het niet alleen als een dunne
laag om de bodemdeeltjes doch het verzamelt zich ook in de met lucht gevulde
ruimten er tusschen en als de grond
werkelijk geheel met water verzadigd is,
wordt alle lucht er uit verdreven tot
groote schade van de grasplantjes. In het
algemeen bevatten fijn verdeelde grondsoorten het meeste vocht, daar zij tevens
de meeste lucht bevatten en het opper-

wordt er door bevorderd en die van het
gras er door tegengegaan. Gras groeit het
best op stevige, warme, poreuze en
krachtige aarde.

Waarom draineering van zulk een
groot belang is.
Als het regent en het water geabsorbeerd wordt en snel afvloeit naar den
ondergrond of naar de draineeringsbuizen
dan wordt ook de warmte van de zon
door den grond geabsorbeerd en dit komt
de planten ten goede. Als het water echter
niet of kan vloeien en dus blijft staan dan
wordt de lucht uit den bodem verdreven
en de warmte van de zon wordt alleen
gebruilit voor het verdampen van het
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water. De zon maakt den grond iu dit voorstel (then waardoor de toestand vergeval du kouder in plaats van warmer beterd wordt als men niet over een afvoerongeveer zooals een transpireerend mensch leiding in welken vorm dan ook, beschikt.
die kou vat, als hij in den tocht staat.
Hoe sneller de verdamping plaats vindt Hoe het systeem moet zijn.
Draineerbuizen moeten op een niet al
hoe vlugger de grond afkoelt, verdroogt
en barst. Het is dus duidelijk dat een te groot terrein volgens het vischgraatteveel aan water zeer nadeelig is voor de systeem (Fig. 8) gelegd worden. Als de
grond van A naar D helt dan moeten ze
planten.
Het doet er niet toe welk draineerings- liggen zooals aangegeven is bij a; helt hij
systeem men toepast doch het heeft alleen van B naar C, dan zooals in h, en als de
succes als het
water inderdaad
de afvoerpijpen
kan bereiken. Deze opmerking mag
nogal onnoozel
lijken, doch het
is even onnoozel
greppels in voor
water ondoordringbare klei te
graven, daarna
de afwateringsbuizen te leggen
en ze weer zorgvuldig toe te dekken met dezelfde
ondoordringbare
klei, hetgeen vaak
genoeg voorkomt.
Fig. 9. Hoe men een uitgegraven veld moet draineeren.
Laat ons echter
nu overgaan tot een afwateringssysteem helling is van AB naar CD of als het veld
voor een betrekkelijk kleinen tuin.
vlak ligt, dan legt men de huizen als bij c.
Op cleze wijze kan men de hoofdbuis
Wat men in de eerste plaats noodig steeds verbinden met den afvoergreppel
heeft.
of een bestaande afvoerpijp, waar zich die
In de eerste plaats moet men een uitweg ook bevindt. De pijpen moeten zoo veel
vinden voor het afgevoerde water; het mogelijk diagonaalsgewijze dwars op de
systeem moet dus uitmonden in een grep- richting liggen, waarin het water in den
pel of een reeds bestaand systeem van bodem zal gaan vloeien en zoodoende zoo
grooteren omvang. Heeft men dat niet
veel mogelijk hi roan opvangen; tevens
dan verkeert de amateur in een niet erg moet het op de gemakkelijkste wijze weg
benijdenswaardige positie daar het zeer kunnen vloeien d.i. in de richting van den
onverstandig zou zijn het afwaterings- greppel of de bestaande afvoerbuis. Du s.
systeem aan te sluiten op een van de als het water van D naar C stroomt moet
afvoerbuizen van het huffs.
de uitmonding bij C zijn, vloeit het van
Wij kunnen onder de gegeven omstandig- C naar D, dan moet deze bij D zijn. Zorg
heden slechts aanwijzingen geven voor het er in iedergeval voor., dat de pijpen niet
draineeren van een niet te groot terrein rechthoekig met elkaar verbonden worden,
waar reeds een afvoer aanwezig is en een daar hierdoor de waterstroom wordt
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onderbroken, doch dit geldt natuurlijk
niet als de buis in een greppel uitmondt,
op voorwaarde dat de uitmonding zich
boven de normale waterlijn bevindt, hetgeen altijd het geval moet zijn.
Draineerbuizen zijn gewoonlijk 30 c.M.
lang en voor een klein terrein is een dikte
van 72 c.M. voor de hoofdbuis en van
5 c.M. voor de zijbuizen voldoende. Deze
laatste moeten 3 4.50 M. van elkaar
verwijderd zijn; dit hangt af van den card
van den grond. Ze moeten dicht bij elkaar
liggen als de grond zwaar en nat is en
verder van elkaar in het tegenovergestelde
geval.

Practische aanwijzingen — het graven
van de greppels.
Nu we op de hoogte zijn van de theorie
kunnen we overgaan tot de praktijk.
Onderzoek het veld zorgvuldig, ga na
waar het water afgevoerd kan worden en
Beef met een paar pinnen aan waar de
hoofdbuis en de zijbuizen komen te liggen.
De grond wordt nu ter breedte van een
spade tot op een bepaalde diepte uitgegraven, als het terrein helt is die diepte
3o tot 45 c.M. doch is het zoo goed als
horizontaal dan begint men op een diepte
van 3o c.M. en zorgt dat op elke drie
meter de greppel ± 3 c.M. dieper wordt.
Het is natuurlijk noodzakelijk dat alle
buizen van het begin af regelmatig naar
hun uitmonding toe afloopen. Besteed
bijzondere aandacht aan de verbindingen
en zorg er voor dat de buizen op het punt
waar ze in de hoofdbuis loopen hiermee
op dezelfde hoogte of iets hooger liggen.
Als alle greppels gegraven zijn verwijder
dan de lose aarde en schuif een lat met
een waterpas er op gebonden door de
greppels. De waterbel moet steeds boven
blijven en de gooten molten geen zakken
vertoonen waarin het water zou blijven
staan.

Het leggen van de buizen.
Leg de pijpen geheel recht in de greppels
en zorg dat de verbindingen goed sluiten
daar de aarde naar binnen dringt als er

iets aan hapert met het gevolg dat de
buis verstopt raakt.
Als alle pijpen liggen, giet dan in elk
er van een kan water en kijk of het water
gemakkelijk door de uitmonding afvloeit.

Het vullen van de greppels.
Vul de greppels tot op 72 c.M, van het
oppervlak met schoone bries en bedek
deze met het bovenlaag van de aarde.
Als men het work zorgvuldig en met verstand uitvoert, dan moet het systeem
goed functionneeren, doch als men een
fout heeft begaan door de pijpen te weinig
of in het geheel niet te doen afloopen, of
als men de greppels met voor water ondoordringbare klei opvult dan zijn de
moeite en kosten vergeefs geweest en de
totale lengte van het net moet gevoegd
worden bij de duizenden kilometers onbruikbare draineerbuizen die de laatste
honderd jaar in tallooze landerijen en
tuinen gelegd zijn. Het is inderdaad maar
goed dat draineerbuizen, vooral die Welke
niet werken, begraven zijn, zoodat niemand zich er aan ergert.

Het afvoeren van het water uit het
draineeringsysteem.
Als er geen natuurlijke uitlaat is voor
het verzamelde water dan kan men een
gat van een meter in het vierkant graven
even diep of dieper. Men vult dit gat met
groote steepen, baksteenen, klinkers of
soortgelijk materiaal tot dertig centimeter
onder den grond en leidt hier de hoofdbuis
naar toe. Het gat wordt bedekt met een
laagje aarde. Ook kan men een klein
vijvertje van + 3 meter in diameter
graven, 6o of 90 c.M. diep, aldus van den
nood een deugd makend.

Het bevorderen van den waterafvoer
in de bovenlaag.
Geeft dit alles nog niets dan blijft er
niets anders over dan de oppervlakte van
het grasveld gedurende de wintermaanden
te bewerken met schoone bries, die men
door een / duims zeef heeft laten loopen,
en wel ongeveer 1 M 3. voor 15o M 2. De
bries wordt in de aarde gerold.
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Doet men dit dan zullen de steenen in
den grond zakken en daar ze veel vocht
absorbeeren zullen ze althans den waterafvoer van de bovenlaag bevorderen. Heeft
men voldoende bries gebruikt dan zal het
zachte, modderige terrein veranderen in
een tamelijk hard en stevig grasveld.
Wil men werkelijk goede resultaten
bereiken dan is deze behandeling voor
zwaren grond altijd aan te bevelen, vooral
is het raadzaam de laatste laag van 71 c.M.
die de greppels waarin de draineerbuizen
liggen, bedekt, met bries te vermengen.

Het draineeren van een uitgegraven
veld.
Als men het veld uit een heuvel heeft
gegraven dan is het achterste einde steeds
het vochtigst ten gevolge van het water

dat van den heuvel of door de hooge
kanten naar beneden vloeit. Men moet
dan twee greppels graven, AB en BC, aan
den voet van de hooge kanten; deze moeten
3o c.M. of meer diep zijn bij B en afloopen
naar A en C (zie Fig. 9). Zoo noodig
graaft men nog een derden greppel BD
diagonaalsgewijze door het grasveld of
men maakt een vischgraatsysteem.
De draineerbuizen kunnen dan op de
gewone wijze gelegd worden doch die aan
den voet van de hooge kanten blijven
eenigen tijd open om te zien hoe ze functionneeren, zoodat men ze dieper kan leggen
als dit noodig mocht zijn. Als er kans
bestaat dat het water den heuvel afloopt
en op het veld terecht komt dan moet
men de richting hiervan wijzigen door
diagonaalsgewijze een greppel over de
helling te graven.

Butte en droge rotting
den grond, zoodat men daar ter plaatse
het hout extra moet behandelen. Het huffs
is in slechte conditie als het hout in een
toestand van natte verrotting verkeert
op plaatsen, die niet onmiddellijk aan de
buitenzijde liggen. Zijn deurstijlen of

Indien het hout op den duur gebreken
vertoont is dit gewoonlijk te wijten aan
vocht. Er zijn maar zeer weinig houtsoorten,
die de voortdurende afwisseling van droogte en7vocht kunnen verdragen, ofschoon
sommige wel weerstand kunnen bieden

,,

Fig. 2. Hoe men natte rotting voorkomt.
Men bestrijkt de paal met carbolineum of een of ander gepatenteerd teerproduct, dat natte rotting tegengaat.

Fig. 1. Hoe natte rotting ontstaat.
Een paal van het tuinhek is zelfs een tijdlang nadat de
regen heeft opgehouden aan den onderkant nog vochtig.
Deze voortdurende vochtigheid geeft na verloop van tijd
aanleiding tot rotting.

vensterkozijnen aan het rotten dan kan
het euvel nog hersteld worden. Het valt
niet moeilijk vast te stellen waar natte
rotting optreedt. Het hout wordt bruinachtig en brokkelt af.

aan een permanenten vochtigheidstoestand. De twee voornaamste gebreken
waarmee de huiseigenaar zoowel als de
huurder steeds te kampen heeft zijn natte
en droge verrotting.

Hoe men natte rotting voorkomt of
tegengaat.
Het is noodig dat men het aangetaste
hout wegzaagt en het door gezonde stukken vervangt. Gelukkig steekt het de
omliggende deelen niet aan zooals droge
rotting. Het beste middel, de kosten in
aanmerking genomen, is carbolineum, maar
behalve voor den tuin kan men het niet
gebruiken, daar het een onaangename

Natte rotting.
Natte verrotting is een verandering in
de chemische samenstelling van het hout,
veroorzaakt door afwisseling van vocht
en droogte. Een paal in den tuin zal het
meest aangetast worden ter hoogte van
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Droge rotting.
Deze worm van rotting
is zeer verschillend van de
natte en ook veel gevaar. ,,
lijker, daar het andere, nog_ niet aangetaste deelen, aansteekt, j a zelfs het houtwerk
van aangrenzende huizen,
omdat de sporen zelf door
de voegen van het metselwerk gaan. Er zijn heel wat
verschillende soorten droge
rotting, maar zij worden
alle op dezelfde wijze beFig. 3. Een goedkoope methode om natte rotting te voorkomen.
handeld. Een amateur kan
Men kan natte rotting voorkomen door de paal aan het vuur bloot te stellen,
ze
onmogelijk van elkaar
zoodat deze een beschermdende laag van houtskool krijgt.
onderscheiden, zoodat wij
lucht verspreidt en de hiermee behandelde dus niet verder in details treden. Men kan
stukken er niet mooier op worden. De droge rotting gemakkelijk constateeren,
beste resultaten verkrijgt men bij het doordat hiermee gepaard gaat een dikke
aanbrengen van de creosoot onder druk, deken-achtige zwammenlaag en een doormaar de amateur moet zich er toe be- dringende en buitengewoon onaangename
perken met een kwast twee of drie keer lucht. Het hout is verkleurd en vertoont
over het hout te gaan. Zoowel de kwast geelachtig Witte strepen, zoodat men zelfs
als de bus, waarin men de carbolineum
bewaart, kunnen niet meer voor andere
doeleinden gebruikt worden (Fig. 2).
Er zijn verschillende patentmiddelen verkrijgbaar, die alle goede hoedanigheden van
carbolineum bezitten zonder de nadeelen
daaraan verbonden. De meest bekende zijn
Solignum en Peterlineum. Koolteer is ook
goed doch het heeft dezelfde onaangename
eigenschappen als carbolineum. Stockholmteer is heel goed en veel minder bezwaarlijk.
Een uitstekende en goedkoope methode om
natte verrotting te voorkomen is het verkolen van het oppervlak. Men zorgt dat
zich een laag houtskool vormt tot -1i8 c.M. boven den grond (Fig. 3).
Ook verf is een goed middel tegen
natte rotting, terwijl het tevens voor de
afwerking goede diensten bewijst, doch
onder den grond helpt het niet voldoende.
Verf vormt een voor water ondoordringbare laag, doch als het hout nat is moet
men een gedeelte openlaten om de verdamping niet te verhinderen. Doet men
dit niet, dan rot het hout sneller weg dan
Fig. 4. Het tegengaan van droge verrotting.
wanneer men in het geheel Been verf Nadat men al het hout dat door ziekte is aangetast heeft
verwijderd, moeten de muren met een steekvlam uitgebrand
aanwendt.
worden om de sporen te dooden.
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als de schimmel verwijderd is kan zien dat
het ziek is. Daar het hout geinfecteerd kan
worden tijdens het verschepen of gedurende
den tijd dat het in de opslagplaats lag
moet de kooper er op letten dat hij geen
op dusdanige wijze verkleurd hout koopt,
daar een niet betrouwbaar handelaar de
planken goed kan schoonmaken, zoodat
men er oppervlakkig gezien weinig van
merkt. Hij kan de lucht en de verkleuring
echter niet doen verdrijven. Droge rotting
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met heete kalk, met kopersulfaat, carbolineum, of een of ander patentmiddel, zooals
Soligneum, Peterlineum, enz.
Daarna moet men nagaan hoe het
mogelijk was dat het hout is gaan rotten.
In de eerste plaats moet men voor een
goede ventilatie zorgen. Op Fig. 5 ziet
men hoe de toevoer van lucht bij vloeren
geregeld moet zijn. In de achter- en voormuren spaart men luchtgaten uit en kleine
muurtj es, eveneens voorzien van luchtga-

betonvloer

drai neeringspip voor de
ventilatie

iar4PM
ventilatie

AMPLE
__F" ventilatie
V AP' t ussehenmuur

AW

Fig. 5. Hoe de vloeren geventileerd worden.

gaat niet verder in een droge en goed
geventileerde ruimte, doch als de atmosfeer vochtig en bedorven is verspreidt
zij zich snel.

Hoe men droge rotting voorkomt en
geneest.
In de eerste plaats moet men al het
aangetaste hout verwijderen. Zuinigheid
bedriegt in dit geval de wijsheid. Indien
men enkele stukken laat zitten is het vrijwel zeker dat men over twaalf maanden
nogmaals moet beginnen. Het hout moet
zoo snel mogelijk verbrand worden om te
voorkomen dat de sporen zich verspreiden.
Al het omliggende metselwerk moet met
een steekvlam uitgebrand worden om de
sporen, die zich in de voegen verzameld
mochten hebben te dooden, al het gezonde
hout in de buurt moet bestreken worden

ten, ondersteunen de vloerbalken op be-.
paalde afstanden. Als door de aanwezigheid van betonnen vloeren de luchtgaten
geen zin hebben, dan moet men onder deze
vloeren door een paar pijpen leggen. De
grond moet geheel gereinigd worden van
planten en afval, daarna bedekt men de
garde met een harde laag, b.v. gebroken
steepen. Een laag van ± 3o c.M, rivierzand
is ook heel goed. Het nieuwe hout moet
gezond en goed uitgewaterd zijn; men behandelt het van te voren met een van de
bovengenoemde desinfecteerende middelen.
Al de gereedschappen, die men bij het
werk gebruikt, moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en men moet er op letten,
dat de sporen niet overgebracht worden op
andere houten onderdeelen, daar men dan
mag verwachten dat alle moeite vergeefsch is geweest.

Het leggen van een befonvloerfie
Gewoonlijk wordt het materiaal waarvan een vloer gemaakt wordt bepaald door
den aannemer of architect doch sours is
het noodig zelf een cementvloer te leggen.

Waar een betonvloer nuttig is.
Wil men aan den achterkant van
het huis een serre of veranda bouwen, opdat van elke zonnestraal geprofiteerd
wordt, dan doet men goed hierin een
betonvloer te leggen.
Deze kan op de gewone wijze van
vloerplanken voorzien worden of men
kan hem bedekken met houten strooken,
doch waar men hem ook voor aanwendt,
steeds houdt een massieve vloer de warmte
het beste vast. Een huis dat op open terrein ligt zal veel warmer zijn als het betonvloeren heeft — die natuurlijk bedekt
zijn dan wanneer het vloerbalken
heeft waar de wind doorheen speelt.

Het uitsparen van tijd bij het mengen
van beton.
Steeds als men beton gebruikt moet
men er voor zorgen dat de arbeid bij het
werk besteed goed aangewend wordt.
Als men beton verkeerd mengt is het
een buitengewoon inspannend werk.
Men moet het beton mengen op een
vlak waarop men zonder bezwaar de
schep been en
weer kan schuiven. De kiezel,
het zand en het
cement moeten
zoo dicht mogelijk bij de
plaats gebracht
worden, waar
men de specie
Fig. 1. Planken vloertje voor het voor het werk
mengen van beton.
noodig heeft.
Het is niet raadzaam beton op den
grond te mengen. Men kan gemakKan men dit
kelijk een vloertje als het bovenstaande in elkaar timmeren. Hierniet dan is het
voor heeft men slechts een paar
raadzaam een
planken en twee dwarslatten noodig.
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kruiwagen te gebruiken om het mengsel te
vervoeren. Het is te vermoeiend dit in
emmers te doen.
Meng het beton niet op den grond. Het
water zou de bovenlaag los maken en de
schep zou steeds op stee pen stooten waardoor men heel wat extra arbeid moet verrichten ; ook zakt het water uit de specie weg.
Een aantal planken moeten op een
paar dwarslatten gespijkerd worden; hierop kan men het beton uitstekend mengen
(Fig. 1).

Hoe men de schop moet hanteeren.
Men moet het beton in de lengterichting
van de planken schuiven. Er bestaat een
goede en een verkeerde methode om de
schop te hanteeren. Let op de houding
van een vakman als hij zand of grind
schept. Zijn voeten staan van elkaar, zijn
rechterhand, die de schep vasthoudt is
dicht achter zijn heup. Hij duwt de schep
naar voren en buigt met gestrekte armen
voorwaarts om met behulp van het gewicht van zijn lichaam de schep flink ver
in het materiaal te steken. Als dit slechts
over een kleinen afstand verplaatst moet
worden gebruikt hij zijn linkerhand als
aangrijpingspunt van den hefboom en
duwt met zijn rechterhand het handvat
van de schep neer. De bewegingen zijn
niet snel, doch weloverwogen en zij worden
zoo uitgevoerd dat men voldoende kracht
overhoudt voor de volgende handeling.

Stamp de aarde vast voor men het
beton stort.
Wil men een vloer leggen in een kamer,
een koetshuis of een serre dan moet men
eerst den toestand ter plaatse ter dege
onderzoeken. Als de grond los is wordt
deze eerst vastgestampt voor men met het
werk begint.
Beton moet zoo stevig zijn dat het
weerstand kan bieden aan een flinken
druk. Als de aarde overal goed aansluit
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Fig. 2. Het klaar maken van den grond voor men het beton stort.
Onderzo3k den grond eerst met een image plank en waterpas en kijk of hij horizontaal ligt. Corrigeer elke onregelmatigheid
en maak den grond zoo vlak mogelijk, ten einde over het geheele veld het beton in gelijke dikte te kunnen verspreiden.
Verwijder de steenen niet, als die er liggen, zij vormen een goede onderlaag. Als de grond los is, stamp deze dan vast.

Fig. 3. Het maken van een houten raam voor het storten van beton.
Als de vloer niet tusschen reeds bestaande muren gelegd wordt, dan moet men een houten stelling maken om de plants waar
het beton gestort wordt. Sla houten pinnen in den grond. Zet een pin op de hoogte waarvan het beton moet komen en zorg
dat de bovenkanten der overige pinnen in hetzelfde horizontals vlak komen te liggen door rei en waterpas te gebruiken.
Spijker de planken op de pinnen, zooals op de photo te zien is. Het is van veel belang, dat men voldoende pinnen heeft om de
lanken op hun plaats te houden. Heeft men die niet dan zal het gewicht van het beton de planken naar buiten buigen
p
waardoor het beton een onregelmatigen worm zal vertoonen als de planken weggenomen zijn.
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Fig. 4. Het mengen van beton.
Begin de deelen onderling te mengen terwijl ze nog droog zijn. Neem schoppen vol van de hoop en vorm een nieuwe
hoop. Schep daarna de massa terug totdat alles zorgvuldig gemengd is. Heeft men een betonnen pad of vloertje,
dan kan men daar het best het beton op mengen. De schop moet een scherpen kant hebben en goed glad zijn. Gebruikt
men een gewone tuinspade voor dit werk dan moet men deze wel goed afwasschen als men klaar is, daar het cement zich
stevig vastzet en het moeilijk zal blijken later het blad weer goed schoon te maken.
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Fig. 5. Hoe men niet moet mengen.
Meng het beton niet zoo. De juiste methode wordt op Fig. 4 gedemonstreerd, waar toeslag en cement droog gemengd
worden. Men gaat hiermee een tijdlang door en voegt met een gieter slechts spaarzaam water bij. Het is van belang, dat
er niet zooveel water mag zijn, dat de specie van het grind gewasschen wordt. Als men de methode toepast, die op deze
photo is afgebeeld, zullen sommige grindkorrels geheel verstoken van specie blijven.
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moet het beton een behoorlijken last
kunnen dragen zonder te breken of zonder
ook maar te scheuren. Daarom is het zoo belangrijk dat het beton goedgemengd wordt,
zoodat elk zandkorreltje en elken grindsteen goed bedekt wordt met cement.

betonvloer wil leggen voor een klein
schuurtje is het noodig een omranding
van planken te maken waardoor het

Hoe men er zeker van kan zijn dat
de vloer vlak komt te liggen.
De vloer moet natuurlijk horizontaal
liggen. Een rechte plank, waarvan de
beide zijden precies evenwijdig loopen is
het eerste wat men noodig heeft.
Wil men een cementvloer van 121 c.M.
hebben dan kan men io c.M. „ruwe
beton" storten en 21 c.M. specie. Nu
neemt men een aantal stokken van
21 X 4 c.M., ongeveer 3o c.M. lang. Den
eersten stok zet men vlak bij den ingang,
men steekt hem + 22 c.M. dieper in de
aarde dan de hoogte van den vloer die
men wil maken.
Daarna slaat men een andere pin in den
grond, dichter bij het midden van het
vertrek. Leg de plank op de twee pinnen
en zet daar een waterpas op. Haal de
tweede pin verder uit of sla hem dieper
in den grond totdat het boveneinde gelijk
komt te liggen met de eerste pin (zie
Fig. 6).
Zet ook de andere pinnen in den grond
over het geheele vlak dat met beton
bedekt moet worden en zorg er op de
boven omschreven wijze voor dat alle
stokken op gelijke hoogte komen. Deze
hoogte geeft dan aan tot hoever de ruwe
beton gestort moet worden.

Fig. 6. Pinnen om de hoogte van het beton aan te wjjzen.
Gebruik een rei en waterpas om er zeker van te zijn, dat
de pinnen alle op dezelfde hoogte komen.

In het gegeven voorbeeld zullen de
muren van het huffs het beton tegenhouden. Voor het geval men echter een

Fig. 7. Maatbak voor grindbeton.
Een bak zonder bodem of deksel, voorzien van hand‘ aten.
Zet den bak op de onderlaag waar op men wil gaan mengen
(planken, beton-vloer) en vul hem met grind tot hij vol is.
Men weet nu precies hoeveel grind men heeft en kan deze
in de juiste verhouding vermengen met de gewenschte
hoeveelheid cement en zand.

beton op zijn plaats blijft. Hoe men zulk
een bekisting vervaardigt, ziet men afgebeeld op Fig. 3.

Het meten van de hoeveelheden die
de eerste laag vormen.
De beste toeslag maakt men van grind
of ruwe en fijne steen met zand.
Schep dit mengsel in een maatbak (zie
Fig. 7). Een andere maatbak, waarvan de
inhoud de helft is van de groote, gebruikt
men voor het zand. De groote bak
wordt met grind gevuld en daarna geleegd. De smalle bak wordt op het grind
gezet, gevuld met zand en geleegd. Men
voegt nu cement toe. Men behoeft deze
maatbakken niet te gebruiken als men de
scheppen grind die men op de mengplank
gooit maar telt en er voor zorgt I cement,
3 zand, 6 grind te nemen. De gegeven verhoudingen zijn geschikt voor een eerste
klas uitvoering. Men kan ook een goedkooper mengsel maken van i op 4 op 8. Het
grind, zand en cement liggen nu op een
hoop op de mengplank. Men mengt ze
goed dooreen voor men er water bij doet.

Mengen van het grind, zand en cement.
Men gebruikt een schep om de hoop

HET LEGGEN VAN EEN BETON VLOERT JE

401

Fig. 8. Het leggen van het betonnen vloertje.
Nadat men het beton gemengd heeft, wordt de vloer gelegd. Stort het beton. Als men van plan is slechts een laag te maken
strijk dan het beton gelijk met den bovenkant van de planken, gebruik een rechte plank voor dit werk. Wil men het
vloertje afwerken met een laag bestaand uit cement en zand, dan zorgt men dat het grindbeton 24 c.M. beneden den rand
blijft. Zorg er voor dat het oppervlak dan ruw blijft om houvast te geven aan de volgende laag.

Fig. 9. Het aanbrengen van de dek- of bovenlaag.
Vermeng het zand en cement op dezelfde wijze als het grind, zand en cement. Neem een deel cement op drie deelen zand.
Als de specie gemengd is, schep het dan op het grindbeton, dat hard geworden is, en strijk het stevig vast, zoodat het goed
met het beton verbonden wordt. Maak het oppervlak eerst even nat.
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Fig. 10. Het glad makers van den vloer.
Schuif de rechte plank Tangs de randen van den getimmerden bak en druk haar stevig op het hout.

Fig. 11. Afwerking.
Nadat men het gladgestreken heeft met de plank, werkt men het of met den troffel. Strooi met de hand wat cement over
het oppervlak. Het overtollige water wordt weggedrukt en men krijgt een hard oppervlak, dat jarenlang zal standhouden.

HET LEGGEN VAN EEN BETON VLOERT JE
van den eenen kant naar den anderen kant
van de plank te scheppen. Intusschen
draait men den schop zoodat de deelen
goed met elkaar vermengd worden.
Men schept daarna het mengsel naar
den anderen kant net zoo lang tot alles
volkomen goed gemengd is.

Het bijvoegen van het water.
Men moet nu het water er bij gieten.
Hiertoe heeft men twee man noodig. De
een houdt den gieter vast die van een
fijnen sproeier voorzien moet zijn. Het
water wordt uitgegoten, terwijl men het
mengsel om en om schept. Men moet joist
genoeg bijvoegen om het geheel nat te
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De bovenlaag — verhouding van de
hoeveelheden zand en cement.
Voor de bovenlaag gebruikt men zand
en cement en de verhouding is i deel
cement op 3 deel zand. Wil men een extra
harde vloer hebben dan neemt men 21
deel zand. Vettere specie is niet krimpvrij
meer. Men moet met een aantal smalle
latjes het cement gladstrijken als men het
over het beton heenspreidt.

Het klaar maken van de vloer voor
de bovenlaag.
Als men 22 c.M. specie noodig heeft
maakt men latjes waarvan de kanten
afgeschaafd zijn tot op 21 c.M., niet meer;

latten, aan elken kant
bevestigd met een laag specie
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Fig.12. Het klaar maken van het oppervlak voor de tweede laag.
Latten even dik als de tweede laag moet worden legt men
over het beton en worden bevestigd met een laag specie
aan elken kant (in doorsnede als driehoekjes te zien).

Fig. 13. Het vlak maken van de bovenste laag.
Giet de specie tusschen twee latten, strijk haar glad met
de schep en maak het geheel vlak door een rechte plank
over de latten te schuiven.

maken doch het cement mag van het grind
afgespoeld worden. Men moet de schop
krachtig hanteeren. Zoodra het geheel nat
is schept men het beton in een kruiwagen
of emmer en brengt het op de plaats waar
het gestort moet worden.

zelfs een dunner laag zoo reeds voldoende
zijn, doch deze heeft het bezwaar dat bij
niet goede aanhechting afschilfering plaats
vindt. Men legt ze op het beton zooals op
de teekening is aangegeven en men zet
ze vast met een dun laagje cement aan
elken kant. Men moet er vooral voor zorgen dat deze latjes alle even hoog zijn en
dat de bel van het waterpas dos steeds
in het midden blijft in Welke richting de
plank, waarop dit instrument bevestigd is,
ook gelegd wordt (Fig. 4).

Het storten van het beton.
Het storten van het beton is vrij eenvoudig. Men zorgt dat de laag gelijk komt
te liggen met het boveneinde der pinnen.
Is het beton gestort dan wordt het met
een blok vastgestampt en gelijkgeschept
met een schep en op de ruwe plaatsen
vlakgestreken. Men moet deze laag laten
drogen voor men met de afwerking begint.

Hoe men er voor zorgt dat het beton
niet bevriest.
Als het beton op open terrein ligt moet
men het met planken en zakken bedekken
tegen de worst. Als het bevriest kan men
het niet meer gebruiken.

Mengen.
Het cement en het zand worden op
dezelfde wijze gemengd als het grind, zand
en cement, men schept de hoop weer drie
maal van den eenen naar den anderen kant
en voegt daarna het water bij de massa.

Het aanbrengen van de bovenlaag.
Deze specie wordt nu iets natter gemaakt
dan bij het maken van het beton. Men giet
het mengsel over de onderlaag, beginnende
bij het achterste deel van het vertrek.
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Het effenen van het cement.

De afwerking.

Een rei voor het effenen van het bovenvlak wordt gemaakt van een plank
van minstens 10 c.M. breed, 2 c.M. dik
en 221 of 3o c.M. langer dan de ruimte
tusschen de latten die op het beton zijn
vastgemaakt. Aan een kant kan deze rei
conisch afgewerkt zijn. De specie wordt
tusschen de latten gespreid, die op het
beton liggen, en daarna met de schep
gladgestreken (Fig. 5). Nu schuift men
de rei dicht Tangs den muur en drukt haar
tevens op de houten latten. Men maakt
twee bewegingen, een naar voren en een
naar achter, terwijl men tegelijkertijd deze
rei vooruitschuift, de overtollige specie
wordt voortgeduwd en vult alle gaten. Op
deze wijze wordt het bovenvlak geeffend
en vult het al de holten in het beton, het
oppervlak wordt glad terwijl er een donne
laag water op blijft staan. Hierin strooit
men met de vrije hand wat droge cement
zoodat dit water dan oplost en het bovenoppervlak veel harder wordt.

Om den vloer geheel of te werken gebruikt
men een klein strijkbord, dat men kan
maken van een geschaafd plankje. Het mag
niet langer zijn dan 20 c.M. en breeder dan
8 c.M. Een troffel is nog beter geschikt doch
men zal Bien waarschijnlijk moeten koopen.
Het bord moet gebruikt worden om het
deel tusschen de eerste en laatste latten en
den muur glad te strijken. Het moet zoo gebruikt worden dat het uiterste einde iets
lager is, het bovenvlak wordt glad gestreken zonder sporen er op achter te laten.
Als het cement betrekkelijk droog is
bedekt men het, opdat het oppervlak
niet beschadigd wordt, neem nu ook de
latten weg en vul de goten met cement;
gebruik het kleine strijkbord of een troffel
om ook hier het cement glad te strijken.
Afdekking met natte zakken verlangzaamt de versteening doch geeft een
hardere vloer daar de dampkring dan Been
water aan de specie ontneemt en deze dos
voor de versteening dienstbaar blijft.

Hoe men Ina. en koffieulekken verwijdert.
Inktvlekken op eiken meubels verwijdert men door de plek met zoutzuur
te bevochtigen zoolang tot de vlek weg is.
Wasch deze daarna met koud water na
teneinde het overtollige zoutzuur te doen
verdwijnen. Een inktvlek op een vloerkleed verwijdert men met een oplossing
van pyrophosphorzure natron waarmede
de vlek aanhoudend gewasschen wordt.
Ook kan men deze inwrijven met glycerine
nawasschen met warm zeepsop of uitwasschen met verdunde tinchloridoplossing
in beide gevallen naspoelen met warm
water.
Inktvlekken op zeildoek verwijdert men

met een kalium bioxolaatoplossing, terwijl
een meer voor de hand liggend middel is
een oplossing van i deel citroenzuur,
2 deelen verzadigde boraxoplossing en
10 deelen water.
Koffievlekken worden uit Laken het
best verwijderd door inwrijving met glycerine en nawasschen met water of alcohol.
Hetzelfde helpt ook wel voor vlekken in
zijden stoffen, om het zoo hinderlijke
nalaten van kringen te voorkomen doet
men goed de vlekken er uit te wrijven met
een lapje van dezelfde stof hetwelk echter
zeer voorzichtig en langzaam dient te
geschieden.

Mogelijkfteden bid ingebouwde meubelen
Het is tegenwoordig zoozeer de gewoonte
geworden om met nadruk te wijzen op het
voordeel van ingebouwde meubelen, dat
men geneigd is de foutieve opvatting te
verdedigen, dat het toepassen van ingebouwde meubelen een nieuwigheid van
den laatsten tijd is. Dit is echter geenszins

het geval, sedert het begin onzer beschaving, men kan zeggen, sedert de
menschen gewoon zijn huizen te bewonen,
heeft men ingebouwde meubelen gebruikt.

Een zeer oude toepassing.
Eeuwen Lang is de huisvrouw reeds
gewend aan ingebouwde kasten
en het is zeker dat bij het huren
van een huis de vrouwelijke helft
van het echtpaar in de eerste
plaats nakijkt of er wel voldoende
kastruimte in het huis aanwezig
is. Zij is in staat het huis voor
haar onbewoonbaar te verklaren
als het in dit opzicht niet aan
haar eischen voldoet en zij heeft
gelijk, want het is onmogelijk een
huishouden behoorlijk te regelen
als zij de daartoe benoodigde
hulpmiddelen niet kan opbergen.
Zij zou Been gelegenheid hebben
haar keukengerei te rangschikken
of haar huishoudelijke uitrusting,
haar eetwaren, zooals jams, ingemaakte groenten en vruchten,
haar linnengoed, haar eigen kleeren en die van de familie, enz.
op te bergen. Het leven zonder
kasten is voor een vrouw schier
onmogelijk en hoe meer kasten
er zijn, liefst zoo ruim mogelijk
en voor een deel met een groot
aantal breede planken, hoe meer
de goede huisvrouw met haar huis
ingenomen is.

Ingebouwde meubelen van
de 18e eeuw.

Fig. 1. Een ingebouwde divan in een moderne zitkamer.
In een lichten en zonnigen hoek is zulk een meubelstuk uitstekend op
zijn plaats.
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Zelfs in het begin van de achttiende eeuw waren ingebouwde
meubelen, uit zuiver decoratief
oogpunt, in gebruik. Ingebouwde
kasten en nissen voor het ten toon
stollen van mooi aardewerk en
Chineesch porselein kwamen in
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Fig. 2. Voor een kleine eetkamer.
In een kamer van 2.40 M. bij 1.80 M. kunnen 6 personen gemakkelijk een plaatsje vinden als men een ingebouwde
bank en een vaste tafel aanbrengt.
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Fig. 3. Een ingebouwd dressoir.
Ofschoon het weinig ruimte inneemt, heeft men meer dan voldoende bergplaats.
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het Queen-Anne-tijdperk veel voor; zij
waren half cirkelvormig, van boven gewelfd en van een aantal planken voorzien.
Deze kasten waren gewoonlijk zonder deuren en afgewerkt met gebeeldhouwd dennenhout. Doordat het Chineesch porselein
in de tijd van Queen Anne opgeborgen
werd in zulke ingebouwde kasten, zijn
antieke aardewerkkabinetten uit dien tijd
zoo zeldzaam.

Een moderne ontdekking.
Betrekkelijk kort geleden heeft men een
groote ontdekking gedaan. Men heeft
gemerkt, dat de comfort en het gemak
veel grooter worden als ook andere meubels ingebouwd of als deel van de geheele
opbouw van het huis gemaakt worden.
Als er b.v. een erker in uw zitkamer is,
die juist de maat van een rustbank heeft,
of als de ruimte van een van uw slaapkamerramen de eenige behoorlijke plaats
voor een toilettafel is, waarom zouden
deze meubels dan niet ingebouwd worden?
Zij zullen er niet alleen mooier uitzien, —
want niets maakt een huis zoo gedistingeerd als ingebouwde meubels, — maar zij
hebben ook vele practische voordeelen.

Waarom ingebouwde meubels zoo
gewenscht zijn.
Ten eerste vullen ingebouwde meubels
juist de plaats die er voor bedoeld was.
Bij een kleedtafel b.v. is er tusschen het
meubel en de muur of het raam geen
ruimte meer, zoodat, zelfs bij een tafel
van groot formaat, er meer ruimte in uw
kamer overblijft om u te bewegen; dit
zelfde geldt voor ingebouwde bureaux,
buffets en raambanken.
Ten tweede, als de ingebouwde meubels
solide op de vloer geconstrueerd zijn, behoeft men er onder nooit iets schoon te
maken, de onpleizierige plicht om bij
kamerdagen de meubels van hun plaats
te schuiven, wordt niet alleen overbodig,
maar zelfs onmogelijk gemaakt.
Ten derde, ingebouwde meubels helpen
u bij het inrichten van uw kamers. De
plaats van bepaalde stukken is reeds van
tevoren bepaald en het is practisch on-

mogelijk de fout van verkeerde schikking
te maken.
Ten vierde, is het goedkooper. Of de
meubels nu tegelijk met het huis, of pas
later gemaakt worden, ingebouwde meubels kosten niets aan opbergruimte of
transport. Voor de constructie is minder
materiaal noodig, daar de vloer, muren en
zoldering van de kamer de plaats innemen
van onder-, achter-, zij- en bovenkant van
het meubel.
Een ingebouwde kleerkast bij voorbeeld,
die van de vloer tot het plafond reikt, heeft
alleen een voorkant en van binnen een
plank en een roe met haken noodig;
bij een buffet, kap- en schrijftafel kan
men volstaan met de voor- en bovenkant,
en natuurlijk laden en planken.

Kunnen ingebouwde meubels aangebracht worden in een huis, dat
al klaar is?
Enkele meubels kunnen het best gemaakt worden, terwijl het huis gebouwd
wordt, maar het grootste deel kan ook
daarna en door iedereen, met een redelijke
kennis van timmer- en meubelmakerswerk, geplaatst worden.
Een dienluik tusschen de eetkamer en
de keuken kan het best gemaakt worden
terwijl het huis gebouwd wordt. Dit luik
dient om de voile schalen en de gebruikte
borden van de keuken naar de eetkamer en
omgekeerd te brengen met een minimum
van tijd en werk.
Dit luik kan men in verschillende vormen aanbrengen. Het kan een kastje in
de muur zijn met een deurtje naar de eetkamer en een naar de keuken. Het moet
zoo gemaakt worden, dat er geen reuk of
geluid kan doordringen. Niets van dat wat
er in de keuken gekookt wordt mag in
de eetkamer geroken worden en de conversatie van het diner mag niet in de
keuken gehoord kunnen worden. De kast
moet met asbest platen of een ander
isoleerende laag bekleed zijn, zoodat men
er gerechten in kan zetten, om warm te
blijven.
Het luik kan ook eenvoudig uit een
paneel bestaan dat om een spil draait.
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Onder aan het paneel kan men een aluminium plaat aanbrengen; aan de keukenzijde kan deze plaat een warm gerecht
overdekken en aan de eetkamerzijde moet
deze plaat de juiste hoogte hebben om er
op te kunnen voorsnijden.

Keukenkasten en buffetten.
Deze kunnen aan de wand tusschen
keuken en eetkamer geconstrueerd worden.
In het midden van dit gecombineerde
meubel kan dan het dienluik geplaatst
woi den.

Vaste waschtafel.
Ook een vaste waschtafel met kranen
voor heet en koud water kan het beste
aangebracht worden, als het huis gebouwd
moet worden. Daar een vaste waschtafel
meer practisch dan mooi is, kan men deze
het beste in een kast bouwen, en dan in de
tegenovergestelde hoek der kamer een
ingebouwde kleerkast plaatsen.

Aanrecht.
De keukenaanrecht, de vliegenkast en
kleerkasten kunnen ook het best gemaakt
worden terwijl het huis gebouwd wordt,
maar zonder al te veel moeite, kunnen zij
ook later aangebracht worden.

Ingebouwde meubels voor verschillende kamers.
Wij willen nu de verschillende kamers
van het huis eens nagaan en zullen met
de eetkamer beginnen.

Eetkamer.
Het is verstandig een kleine kamer als
eetkamer te benutten, omdat men dan de
grootere vertrekken vrij houdt voor meer
algemeene doeleinden. In een bijzonder
kleine eetkamer, b.v. de geillustreerde,
die 2.44 bij 2.75 M. is, is het mogelijk alle
meubelen in te bouwen, en daardoor toch
nog een betrekkelijk groot aantal menschen gemakkelijk te plaatsen. In deze
kleine eetkamer kunnen nog 6 personen
zitten. Ten eerste wordt de kamer geheel
gernoderniseerd door de muren te bekleeden met opgelegd notenhout en de
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reeds bestaande hollijsten met hetzelfde
materiaal te bekleeden. Tegen een van de
muren werd een buffet met vier kastj es
en drie planken aangebracht en tegen de
andere muur een vaste bank. Daarvoor
een tafel die onbeweegbaar op de vloer
bevestigd is. Alle bediening komt van de
rechterzijde der tafel en het resultant is
een volmaakte ingebouwde eetkamer.
Bij oude huizen is het sours mogelijk
een klein buffet te bouwen in een ongebruikte schoorsteen door gebruik te maken
van deze schoorsteenruimte en de geheele
voorkant met opgelegd noten- of eikenhout, waarin een paar kastdeuren, of te
schutten.
Ook gebruikte doorgangen kan men als
kasten benutten.

Hall en zitkamer.
In de hall kan men ingebouwde divans
en stoelen, maar speciaal vaste boekenplanken aanbrengen. Voor deze planken
is wel de beste plants de nissen aan weerskanten van de zitkamerschoorsteen, maar
als er veel boeken geplaatst moeten worden
kan men rondom aan de muren planken
aanbrengen. De planken kunnen laag zijn,
met schilderijen erboven, of hoog met een
lessenaar of tafel eronder. Een lessenaar
die stevig aan de vloer bevestigd is, kan
ook zeer goed in een nis geplaatst worden.
Als de planken laag zijn, kunnen er
onder kleine gesloten kastj es gemaakt
worden, die voor kranten, magazines, of
andere nuttige zaken, b.v. een paar warme
huispantoffels of een handwerkmandje,
gebruikt kunnen worden.
Dit is een goed idee, en zeer practisch,
daar boekenplanken, om stof en vuil zooveel mogelijk te vermijden, niet te dicht
bij de vloer mogen zitten.
Aan beide zijden van een behoorlijk
geproportioneerde nis in een hal kunnen
boekenplanken bevestigd worden en daaronder een rij kastj es. In 't midden een kast
met deuren van mooi gefineerd mahoniehout, voor de gramophoon, aan beide
zijden kleine kastj es voor muziekboeken.
Direct onder de boekenplanken twee breede
kasten, met deuren van geperforeerd
VIII - 2
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Fig. 4. Ingebouwde to!lettafel met bed en boekenkastjes aan bet hoofdeinde.
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Fig. 5. Een ingebouwd klaptafeltje.
Zeer practisch in vertrek waar de ruimte beperkt ;s.
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metaal, de linker kan een der radiatoren
bevatten en de rechter de gramophoonplaten. De linker rij boekenplanken behoeft
niet echt te zijn, maar kan het deurtje van
een cocktail- en sigarenkastj e camoufleeren.

lijk aan te brengen is. Behalve in de keuken, kan men er een in de bijkeuken, in de
hall en op het bordes van de bovenste trap
maken. Zij zijn buitengewoon practisch.

Slaapkamer.

De meest practische hoogte voor planken is 1.5o M., ofschoon ze natuurlijk ook
hooger of lager aangebracht kunnen worden. De planken moeten niet breeder genomen worden dan 22 c.M., breedere
planken zijn niet practisch.
Ook voor boekenplanken is 22 c.M.
breedte meer dan voldoende, ook de ruimte
in de hoogte tusschen de planken kan
22 c.M. zijn.
Alle ingebouwde kasten moeten, als het
maar eenigszins mogelijk is, tot de zoldering reiken. Dan is er geen plaats voor stof
en vuiligheid en ook geen ruimte voor
dingen, die er zorgeloos opgeborgen worden.

Zelfs het bed kan in de slaapkamer ingebouwd zijn, en wel op dezelfde wijze,
als de divan in de zitkamer. Eerst moet er,
ongeveer 15 of 20 c.M. van de vloer, een
platform gemaakt worden, dat met hetzelfde kleed of zeil bedekt wordt, als de
rest van den vloer. Hierop plaatst gij een
springbak met een matras en de rest van
het benoodigde beddegoed, en uw modern ingebouwd bed is gereed. Ook een
ingebouwde kleedtafel is zeer gemakkelijk
te maken, vooral als er b.v. een erker is.

De zolder.
Ingebouwde meubels kunnen speciaal
de zolderkamer zeer gezellig maken. Men
kan dan tegen het schuine vlak, wat door
het dak veroorzaakt wordt, kleer- en
plankenkasten plaatsen, en tusschen de
kasten het bed: b.v. aan weerskanten van
het bed, een kleerkast met een roe voor
de kleerhaken en twee plankenkasten, de
laatste in het midden. De bovenste kastj es
zijn voor linnengoed en de onderste, die
minder gemakkelijk te bereiken zijn, voor
reistasschen en alles wat men slechts bij
tusschenpoozen noodig heeft.

Keuken.
Een van de belangrijkste dingen voor
een werkelijk goede keuken is, na licht en
lucht, de hoeveelheid en den aard der
kasten en planken. Hetzelfde geldt voor
de aangrenzende bijkeuken of provisiekamer. Er behoort in de keuken een behoorlijk aanrecht te zijn met laden en kastjes en ook een klaptafel. Deze moet liefst
onder het raam geplaatst zijn, men kan er
de maaltijden op gereed maken. Als het
tafeltje niet in gebruik is, kan het neergeklapt worden, zoodat men in de keuken
meer ruimte beschikbaar krijgt.
De klaptafel is trouwens een van de
handigste meubels die ook zeer gemakke-

Over planken.

Gebruik maken van nissen.
De mooiste ruimten voor ingebouwde
meubels zijn de erkers, de hoek bij den
haard en de nissen naast de schoorsteenmantel. Deze laatste zijn vooral aardig
voor vaste zitplaatsen. De erker is geschikt
voor een vaste tafel, schrijfbureau of
kleedtafel.
De nissen naast den schoorsteen kan
men in de eet- of huiskamer voor kasten
die aardewerk, porselein of andere dingen
bevatten zullen, gebruiken. In de hall
of studeerkamer zijn ze geknipt voor
boekenplanken en in de slaapkamer voor
kleerkasten — aan de eene kant een kast
voor mijnheer's garderobe, aan de andere
kant een voor mevrouw's toiletten.

De kosten.
De kwestie van de kosten mag nooit uit
het oog verloren worden, maar zelfs als
men een timmerman neemt kan de uitgave niet heel groot zijn. Ingebouwde
meubels zullen in ieder geval de huur- en
verkoopwaarde van uw huffs sterk doen
stijgen. Dergelijke huizen zijn altijd het
eerst weg, want goed ingebouwde meubels
beteekenen meerdere comfort en gemak,
en bovendien wordt de noodzakelijkheid
van lose meubels veel kleiner.

Gordlinkappen
Hoe men ze maakt en bevestigt.

Men kan deze in allerlei soorten en stijlen
maken, ook het materiaal kan varieeren.
De bijzonder groote en vrij opvallende
gordijnkappen zijn alleen geschikt voor
groote kamers, die met een zekere weelde
zijn versierd en gemeubileerd, in
kleinere kamers geeft men de voorkeur aan eenvoudige kappen die bij
de gordijnen passen en het interieur
op smaakvolle wijze verfraaien.

Voor ieder raam hangen gordijnen en het
is zeer moeilijk deze zoowel als het raam op
hun voordeeligst uit te doen komen als men
geen gebruik maakt van gordijnkappen.

Materiaal voor gordijnkappen.
Gordijnkappen kunnen van stof
gemaakt worden, in welk geval zij
gewoonlijk bekleed zijn met dezelfde stof als die waarvan de
gordijnen gemaakt zijn of men
maakt ze van triplexhout. Kappen
van triplexhout kunnen geverfd
worden in de kleur van de gordijnen
of van de muren of men laat het
hout blank. Alles hangt in dit opzicht of van den persoonlijken
smaak en van het karakter van
het interieur; als men de kap zoo
afwerkt dat de verf en de natuurlijke kleur van het hout te zien is,
dan moet men deze laatste doen
overeenstemmen met het hout van
de meubelen; men neemt een eiken
gordijnkap bij eikenhouten meubelen, een gordijnkap van notenhout
bij meubelen van hetzelfde materiaal.
Soms kan men gewoon hout in
plaats van triplex gebruiken, zooals in Fig. 7 te zien is. De gordijnkappen zijn in het onderhavige
geval van blank eiken, de gordijnen zijn van zijde, die overeenkomen met de tint van het hout.

Fig. 1. Aardige gordlinkappen.
De kappen zijn bekleed met bedrukte zijde in heldere kleuren, groen,
blauw en roze op een goudgelen ondergrond. Zij hebben hetzelfde
patroon als de gordijnen.
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Het maken van een vlakke
doosvormige gordijnkap.
De gemakkelijkste gordijnkap
die men thuis kan maken is die in

GORDI JNKAPPEN

414

Fig. 2. Vormen, geschikt voor stof zoowel als voor triplex.

den vorm van een
doos voor een gewoon rechthoekig
raam . Hiertoe past
men de volgende
werkwijze toe,
doch behalve in
bepaalde gevallen
is deze steeds dezelfde, welken
vorm of welk snort
men ook wil vervaardigen.
Eerst meet men
zorgvuldig de
ruimte die de gordijnkap moet beslaan er mee rekeriing houdend dat
de kap om de omlijsting van het
aam moet sluiten.
Daarna knipt
men van stevig
bruin papier een
kap, die men passend maakt en als
patroon gebruikt
om het materiaal
uit te knippen,
doch men neemt
dit iets te ruim
voor de zoomen.

Versterken.

Fig. 3. Een voorbeeld van een „doosvormige" gordilnkap.
Deze wordt bekleed met kunstzijde.

Fig. 4. Vorm, die geschikt is voor

triplex of stof.

Fig. 5. Houten gordjjnkap van verschillende stukken triplex over elkaar.

Men knipt tevens
een binnenvoering
van stevige j ute en
stof voor de voe-

Fig. 6. Vorm van een gordijnkap

van triplex of stof.

Fig. 7.tiordjjnkappenvan massief eiken.
De gordijnkappen zijn van blank eiken en de effen zijden gordijnen hebben dezelfde kleur als het hout.

GORDIJNKAPPEN
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verstek kootlijst

lijst

triplex

Fig. 8. Gordffnkap van een houten lffst, die gelijk is aan de
koofllist tangs het plafond.

Nu brengt men versieringen in den vorm
van franje of boordsel aan, zij worden met
de machine op de kap genaaid.
Ten slotte bevestigt men de kap aan
het raam doch voor men dit doet moet
men de roeden van de gordijnen vastgemaakt en de gordijnen zelf gehangen
hebben.
Hoe men de gordijnkap vastmaakt.
Men bevestigt de kap op de eenvoudigste wijze door twee smalle klampen of
latten aan den buitenkant van de raamomlijsting te schroeven, een aan elken

ring waarmee de kap aan den binnenkant
bekleed wordt. Deze voering moet gelijk zijn
aan of althans passen bij de voering van
de gordijnen. De jute, de
voering en de stof van de
kap worden met de machine
---.......---\.__
aan elkaar genaaid naar binnen toe omgezoomd. Men
Fig. 9. Gordffnkappen van triplex of stof gemaakt.
verkrijgt nu een kap waarvan de voorkant bij de gordijnen past en kant. Dan spijkert men een Lange lat tegen
de voering bij de voering hiervan terwijl de uiteinden van de klampen, die meestal
het geheel dus versterkt is met de jute, 6 of 7 c.M. uit steken, doch ook wel minder
die tusschen de twee stoffen is genaaid. als de gordijnen van zeer dunne stof gemaakt zijn. De kap wordt nu tegen den
rand van de plank gespijkerd en de
spijkertj es worden bedekt met boorband,
dat weer met versierde spijkers of punaises wordt vastgemaakt. Natuurlijk

,,,„...0LA....

naait men eerst de franje aan den onderkant vast voor men de kap ophangt.
Men moet er voor zorgen dat de kap
Lang genoeg is om de klampen en de
voorste plank geheel te omspannen. Heeft
men dit gedaan en is de kap ook aan de
klampen vastgemaakt dan ziet zij er uit
als een ondiepe doos.

Het maken en bevestigen van gordijnkappen van triplexhout.
Maakt men de kap van triplexhout dan

is de werkwijze ongeveer dezelfde. Nadat

Fig. 10. Gordffnkap van een kooflffst met gordffnen.

men een model gemaakt heeft van bordpapier wordt de vorm overgebracht op het
triplexhout door het papier op het hout
te leggen en den omtrek na te trekken. Het
triplex wordt dan uitgezaagd met een
sleutelgatzaag of schrobzaag. De smalle
zijstukken, die op maat en in den goeden
vorm gezaagd worden om de ruimte te
vullen tusschen de kap en den muur

GORDI JNKAPPEN
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Fig. 11. Twee gordijnkappen voor een slaapkamer.
In deze slaapkamer ziet men gordijnkappen van oud-roze zijde en goud-brocaat De rechter kap is gelijk aan die van

het hoofdeinde van het bed, hetwelk eveneens met gondbrocaat bekleed is.
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venster heeft men alleen maar vitragegordijnen en een rolgordijn noodig. Dit
rolgordijn moet natuurlijk binnen de kap
aangebracht zijn. Het komt niet veel voor
dat men zulk een kap maakt doch sours
is het noodig om de vormen van een
leelijk of slechts geproportionneerd raam
te bedekken.

Vormen en versieringen.

Fig. 12. Is langs den wand van de kamer een lijst bevestigd,
dan kan men de gordijnkap van precies dezelfde lijst
vervaardigen.

kunnen aan den langen kant vastgelijmd
worden zonder bijzondere verbinding.
Voor men de kap aanbrengt spijkert
men smalle latj es aan elken kant van de
raamomlijsting en men verbindt deze met
een lange lat die er op gespijkerd wordt.
Deze drie latten vormen het geraamte.
Het triplex wordt dan vastgespijkerd en
de naden tusschen het hout en de muur
worden zoo noodig
opgevuld met stopverf..
In kamers waar
kooflijsten aanwezig
zijn kan men in
plaats van een geoog voor
gordijnroede.
woon houten gordijnkap een lijst aanFig. 13. Doorsnede van de brengen die overeenuitstekende gordijnkapplank, stemt met het profiel
die men tegen de klampen
spijkert of schroeft, welke van de kooflijst.
aan beide zjjden van de raamDe lijst wordt op
omlijsting bevestigd worden.
de gewone wijze als
het ware om de gordijnen bevestigd en
doet nu dienst als gordijnkap.

Houten gordijnkappen.
Men kan een houten of triplex gordijnkap zoo maken dat zij geheel langs de
zijkanten van het raam loopt. De kap doet
dan dienst als overgordijn en voor het

De variaties van vormen en versieringen
zijn bij gordijnkappen bijna oneindig in
aantal. Behalve de vlakke, doosvormige
gordijnkap kan men gebogen of schuine
kappen maken, ook kan men de afwerkvorm der kap samenstellen van geometrische figuren waardoor ze geschikt zijn
voor moderne interieurs. In de illustraties
ziet men een aantal verschillende soorten
afgebeeld, doch men kan ze ook zelf ontwerpen en ze zoodoende doen harmonieeren met de voornaamste vormen in de
kamer waarvoor ze bestemd zijn. Men
maakt dan eerst een schets met potlood,
die men uitknipt en vergroot door haar
over te brengen op een model van bordpapier. Men kan dan beoordeelen hoe de
kap er uit zal zien als zij klaar is.

Gemakkelijke methode om een kap
af te werken.
Het is ook
mogelijk een
houten klampen
houten kap
af te werken
door bepaalde
motieven uit
behang, crelijst om het raam
tonne of bedrukt katoen
te knippen en Fig. 14. Hier ziet men hoe men de
de verbindingen van
deze op het kleine klampjesibij
de lffsten aanbrengt.
hout te plakken. Helder gekleurde metaalpapieren kunnen eveneens in grillige vormen uitgeknipt
en op dezelfde wijze aangebracht worden.
Figuren van oude kleurendrukken, uit
oude aardrijkskundige of natuur-historische werken of handelende over ouderwetsche costuums, uit oude modeplaten
b.v., kunnen een verrassend effect teweeg
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brengen. Men dient er dan echter op te
letten of de waarde van deze platen uit
historisch of misschien zelfs antiquarisch
oogpunt vaak niet te groot is om ze zonder
aarzelen te verknippen. In Amerika en
Engeland springt men met dergelijke
voortbrengselen van de beschaving onzer
voorouders minder eerbiedig om dan wij
gewend zijn. In het algemeen beschouwt
men het bij ons te lande niet als een blijk
van beschaving indien men oude boeken
omtoovert in likeurkastjes (een uitvloeisel
blijkbaar van de prohibition in Amerika)
door de bladen er eenvoudig uit te snijden
en alleen den ouden band te gebruiken.
Ook het beplakken van lampekappen met
oude etsen lijkt ons niet aan te bevelen.
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Men moet dit echter voor zichzelf uitmaken doch vaak kan men vooral bij het
versieren van gordijnkappen veel eenvoudiger materiaal gebruiken en hetzelfde
effect bereiken. De kappen zitten immers
vrij hoog en zijn van het Licht afgekeerd
zoodat een fijne teekening in het algemeen
niet tot zijn recht komt. Heeft men de
versiering aangebracht dan voorziet men
de kap van een laag vernis.
Een gordijnkap van stof gemaakt ziet
er meestal heel aardig uit doch de houten
kappen bieden velerlei voordeelen. Men
kan er zeker van zijn dat ze hun worm
bewaren en Lang meegaan. Ook kan men
ze gemakkelijker schoon houden en ze
zijn veel steviger.

Het plakken pan hincrusta
De meeste huisvrouwen hebben in een
gang of halletje gaarna een lambrizeering
van dik behang, hetwelk wel lincrusta of
leerpapier wordt genoemd. Hoewel ze
uitstekend haar best doen dit stevig op
den muur te krijgen gelukt haar dit
zelden. Toch is dit niet zoo lastig. Men
knipt de banen of en bestrijkt deze aan

de achterzijde met plaksel en laat ze
daarna toegeslagen eenige wren liggen.
Daarna kan men, nadat men met den
borstel het plaksel nog even doorgestreken
heeft, de banen gewoon opplakken. Erge
droge muren bestrijkt men van te voren
wel even met een weinig water, heel luchtigj es er overheen gaan met een borstel.

Hoe men een lagen stoel repareert, als de singels
gebroken zijn
Benoodigd gereedschap.
Men heeft slechts een paar eenvoudige
gereedschappen noodig — namelijk een
hamer, een houten hamer, een Lange stoffeerdersnaald (die aan beide kanten puntig
is, zoodat men zoowel voor- als achteruit
kan steken), een pakje kopspijkers, een
kluwen stoffeersdersgaren, ongeveer 52 M.
singels en een breekbeitel. Er is geen
meubel te vinden, dat er zoo onaanzienlijk
uitziet als een stoel of canape, waarvan de
zitting is uitgezakt en de veeren bijna den
grond raken, doch men kan zulk een
meubelstuk, dat men op het punt staat
of te danken, gemakkelijk repareeren,
zonder veel rommel te maken of al te
groote moeite en kosten te besteden. De oorzaak van een uitgezakte zitting bij een stoel of een
canape kan liggen in gebroken
singels of doordat de stofbedekking over de veeren gescheurd is.
We zullen eerst de reparatie
van de gebroken singels behandelen, daar dit het eenvoudigst is.

in de richting van de nerf van het hout,
ten einde te voorkomen dat het geraamte
splijt. Herhaal deze handeling tot ge al
de gebroken singels en alle spijkers hebt
verwijderd.

Het losmaken van de veeren.
Ge zult waarschijnlijk bemerken, dat de
veeren met dun touw aan de singels genaaid zijn. Ge moet de veeren dus lossnijden zoodat ze geheel vrij liggen en op
de nieuwe singels genaaid kunnen worden.

Onderzoek de binnenbekleeding.
Als gij zoover gevorderd zijt, onderzoek
dan of de jute binnenbekleeding, waaraan

Methode.
Plaats het meubelstuk eerst
zoo, dat men er gemakkelijk bij
kan. Zet den stoel omgekeerd op de
keukentafel of op een werkbank.

Het verwijderen van de jutebedekking en van de singels.
Verwijder in de eerste plaats
de jute, die de singels bedekt.
Fig. 1. Typisch voorbeeld van een beschadigden stoel.
Neem den breekbeitel in de linker
In bijgaand artikel zal men vernemen hoe
hand, en den houten hamer in de De singels zijn gescheurd.
men dit euvel kan verhelpen.
rechter; hebt ge geen houten hamer
neem dan een gewonen hamer, doch han- de bovenkanten der veeren bevestigd zijn,
teer deze zorgvuldig, daar door een te nog sterk genoeg is. Zou deze gescheurd
harden slag het handvat van den beitel kan zijn, dan zal men haar door nieuwe jute
splijten. Zet den beitel onder den kop van moeten vervangen; dit is niet zoo eenvoudig
elken spijker en sla met den houten hamer en daarom zullen we dit later behandelen.
420
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Hoe men de nieuwe singels
bevestigt.
Neem nu een stuk singel en leg
dit op dezelfde plaats als het stuk
dat verwijderd is. Begin aan den
achterkant en vouw de afgesneden
kant naar binnen (zie fig. 2).
Spijker dit eind met vier spijkers
(op een rij) vast, trek daarna den
singel over de vier spijkers heen
(dus naar den voorkant toe) en sla
hem nu met vijf spijkers vast. Denk
er aan dat de buitenste spijkers ook
geheel aan den buitenkant van
den singel liggen. Trek nu den
singel strak. Dit kan men doen
door hem om het handvat van
den hamer te draaien, den kop
Fig. 2. Het vastmaken van de singels op het houtwerk.
van den hamer tegen den stoel te
Leg het einde van den singel langs den binnenkant van het houtwerk (als
zetten en het handvat daarna naar op de photo) en sla hem vast met vier spijkers. Haal den singel over de
spijkers heen en sla hen met een rij van vijf spijkers vast. Trek den singe!
beneden te drukken.
over de zitting, zooals op Fig. 3 te zien is.
Terwijl ge den singel goed gespannen houdt, slaat ge aan elken kant van over de vier spijkers en slaat nu weer vijf
den singel een spijker in het hout. Nu kunt spijkers in, terwijl men er voor zorgt, dat
ge loslaten en nog twee spijkers inslaan; ge de buitenste spijkers dicht bij den rand
hebt nu de vier spijkers, die ook aan den komen. Op deze wijze is een singel klaar.
achterkant ingeslagen zijn. De singel In het geheel zijn er misschien vier of vijf
wordt nu + 5 c.M. achter de spijkers singels die van den achterkant naar den
doorgeknipt en men vouwt deze vijf c.M. voorkant der zitting loopen en zij moeten
alle op dezelfde
wijze vervangen
worden.

De singels worden gevlochten.

Fig. 3. Hoe men den singel spant.
„Vlecht" den singel. Span hem flink strak en spijker hem aan den anderen kant vast. Hij moet
goed gespannen zijn, men kan er een speciaal werktuig voor gebruiken, zooals op deze afbeelding te zien is (zie eveneens bldz. 322/323 Fig. 6, 7, 8). Ook kan men een gewonen
hamer gebruiken.

De singels die
de zijkanten verbinden worden op
precies dezelfde
wijze bevestigd
als die van voornaar achterkant,
doch men haalt
ze nu eens onder
dan weer boven
de reeds aangebrachte singels
door, als bij vlechtwerk; (de volgende singel wordt
onder door getrok-
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ken als de vorige er over heen ging).
Voor men dit doet duvet men de veeren
onder de singels.

Hoe de veeren gezet en vastgemaakt
worden.
Ms ge alle singels hebt vernieuwd, zet
de veeren dan
in den goeden
stand en houd
hen recht, zoodat ze elkaar
niet
raken.
Voorzie
nu
uw st offeerdersnaald van
garen en naafi
elke veer op de
singels door de
Fig. 4. Hoe de veeren gezet en vast- naaldeerst door
gemaakt warden.
de singels te
Naai elke veer op de singels en zet
ze met een stevigen knoop vast, op steken,
over
vijf plaatsen.
den metalen
ring van de veer te halen en met een
stevigen knoop vast te zetten, dit doet
men vijf keer (den draad niet afknippen)
(Fig. 4). Herhaal dit bij elke veer; de
zitting wordt nu opgeduwd tot haar oorspronkelijke positie. Zorg er vooral voor
dat de veeren elkaar niet raken.

De laatste hand gelegd.
Neem nu een stuk jute en spijker dit
over den onderkant van den stoel, zoodat
de singels bedekt zijn.

Het vervangen van de jute binnenbekleeding.
Als de jute binnenbekleeding gescheurd
is, zal de reparatie veel moeilijker zijn en
meer tijd vorderen.
Benoodigd materiaal: I meter jute, 5-1
meter singels, een kluwen stoffeerdersgaren, een pakje kopspijkers, een aantal
gimpspijkers, een stuk sterk touw.

Waar men mee begint.
Verwijder eerst de spijkers, die de stof
Welke de eigenlijke zitting vormt, vasthouden. Doe dit weer met hamer en beitel.

Verwijder de bekleeding van de zitting — een belangrijke voorzichtigheidsmaatregel.
Neem de stof, die de zitting vormt, weg
en zorg er vooral voor de vulling niet te
beschadigen, daar men zich heel wat werk
bespaart als men de vulling in haar geheel
ter zijde kan leggen om ze later weer op
haar plaats te brengen. Snijd het bindtouw
stuk, dat de veeren vasthoudt. Zorg er
vooral voor niet de gestikte hoeken aan
den voorkant los te snijden. Dit is van
veel belang.

Verwijder nu de jute binnenbekleeding.
Neem nu de jute binnenbekleeding af,
draai den stoel om en leg hem op de
keukentafel; verwijder de oude singels,
zooals reeds vroeger is aangegeven. De
geheele zitting is nu weggenomen.

Hoe men de zitting weer in elkaar
zet — Een aanwijzing omtrent de
veeren.
Begin het werk door den stoel weer van
singels te voorzien, zooals wij reeds beschreven . Neem
nu uw veeren
en kijk of ze
zich nog in goede conditie bevinden. Gebruik Been veeren, die verbogen zijn. Als ge
nieuwe noodig
hebt, kunt ge
ze koopen in de
5. Hoe de veeren geplaatst zffn
meeste meubel- Fig.
ten opziehte van het hoiden geraamte.
winkels of in
bazars. Ze zijn niet duur, de prijs regelt
zich naar de hoogte van de veer.

Hoe men de veeren weer op hun
plaats zet.
Ge hebt nu reeds de nieuwe singels aangebracht. Zet den stoel weer op zijn pooten
en zet de veeren op de singels. Als ge vijf
of acht veeren hebt, worden deze als in
Fig. 5 geplaatst en vastgemaakt.
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Voorzie uw stoffeerdersnaald van garen,
maak aan een kant een knoop en naai de
veeren op de singels door den draad door
den singel te steken en daarna over den
ondersten ring van de veer heen te halen.
Maak een stevigen knoop met het reeds
geknoopte einde en haal deze
S pijker met grooten kop
vast aan. Ga
den geheelen
cirkel langs en
maak in het geheel vijf knoopen. Knip den
houtwerk
draad niet af na
Fig. 6. Hoe men de veeren indrukt.
iederen knoop.
Touw geknoopt om de bovenste ringen van de veeren en aangetrokken, (zie Fig. 4). Ga
zoodat de veeren tot op 2/3 van hun
nu over tot de
lengte ingedrukt worden.
volgende veer
en doe hetzelfde. Alle veeren worden op
deze wijze aan de singels vastgenaaid.

Het indrukken van de veeren.
Als men dit gedaan heeft, neemt men
een stuk koord of een stuk touw, maakt
een kleinen knoop aan een einde en bevestigt het met een spijker (met dikken
kop) op het houtwerk, in een lijn met een
rij veeren. Knoop het touw nu om den
bovensten cirkel van de veer en druk deze
tot op twee derde van de hoogte naar
beneden. Ga over naar de volgende veer
en doe hetzelfde, zonder het touw door
te knippen, totdat ge den overkant hebt
bereikt.. Sla nu een grooten spijker gedeeltelijk in het hout en bevestig het touw
er aan. Sla daarna den spijker geheel in
het hout. Doe hetzelfde bij elke rij veeren
(zie Fig. 6) en tevens in de richting die
rechthoekig staat op de vorige.

Maak de nieuwe jutebekleeding passend.
Men neemt nu het nieuwe stuk jute

423

en spijkert dit stevig over de veeren op
den bovenkant van het houten geraamte
vast. Haal de jute met den draad mee van
voren naar achteren. Zet de spijkers
ongeveer 5 c.M. van elkaar af. Als ge dit
gedaan hebt, naai de veeren er dan aan
vast op dezelfde wijze als dit bij de singels
gebeurd is.

Leg de vulling weer op haar plaats.
Plaats de vulling op haar nude plaats,
let vooral op den voorkant. Daar mag ze
in Been geval naar achteren wijken, laat
ze liever iets naar voren uitsteken. Zet de
spijkers dicht bij elkaar, ongeveer 21 c.M.
van elkaar verwijderd aan den vow kant,
5 c.M. aan achterkant en zijkanten.

De zitting.
Men neemt nu de stofbekleeding en
spijkert die vast langs den voorkant van
den stoel. Sla de spijkers niet meteen
heelemaal vast, daar het mogelijk is, dat
de ligging nog eenigszins verandert en
men kan ze er gemakkelijker uithalen als
ze slechts voorloopig ingeslagen zijn.
Trek de stof strak naar den achterkant
van het geraamte en daarna van den eenen
zijkant naar den anderen. Heeft men geconstateerd, dat de zitting goed ligt, dan
slaat men de spijkers op vijf c.M. van elkaar goed vast. De stoel is nu klaar.

Vergeet het passement of gimp niet.
Men moet de spijkers nu nog bedekken
met passement of gimp, de keuze hiervan
hangt af van het materiaal, waarvan de
bekleeding is gemaakt (zie blz. 323).

De jutebedekking van de singels.
Men keert den stoel nogmaals om en
spijkert een stuk jute over de singels bij
wijze van afwerking.

Een eenuoudige bankhaak, gecombineerd met
bankschroef en versteklade
De keukentafel veranderd in een kan men een gebruikte ansicht- of briefwerkbank.
kaart nemen; men legt dan den langen kant
Menig amateur klaagt er dikwijls over
dat hij geen werkbank met bankschroef
bezit waarop hij hout kan schaven of
zagen. De hier te behandelen bankhaak
kan met weinig moeite en kosten gemaakt
worden. Zij sluit stevig tegen de tafel

evenwijdig aan den rand van het hout en
schuift de kaart tot aan de potloodstreep,
langs den korten kant trekt men dan de
dwarslijn. De afgeschreven lijn wordt verlengd over de geheele breedte van het
hout, dat men daarna langs deze lijn afzaagt. Zaag van
122 cM.
2.5
het
overblijvende
t4- 35.5
35.5 -1.-15.5-1
gedeelte een stuk
af van 15 c.M.
7.6
3.8
12.7
lengte en leg dit
_
terzijde, hiervan
wig
lat
onderkant
onderkant
worden later de
wiggen gemaakt.
Fig. 1. Zes van de even deelen van de bankhaak worden uit On plank gezaagd.
Er blijft nu juist
zonder dat zij dit meubelstuk beschadigt iets meer dan 3o c.M, over en hiervan
en vormt een goede onderlaag bij allerlei worden twee stukken gezaagd, die elk
snort werk zooals zagen, verstekzagen, 3.8 c.M. breed zijn. De zaagsneden
Boren of schaven.

Men heeft slechts weinig materiaal
noodig.
Voor het maken van zulk een bankhaak
moet men een plank koopen -I- 1.20 M.
lang, 121-- c.M. breed en 2-1.- c.M. dik, een
z.gn. I" X 5" en een lat van 25 c.M. lengte,
zwaar 3.8 X 5 c.M. z.g.n. dubbele lat.
Het is raadzaam geschaafd hout te koopen
daar dit heel wat zwaar en minder prettig
werk uitspaart; bovendien heeft men een
dozijn 2-duims en een dozijn
houtschroeven, dikte no. 8, noodig. Als
gereedschappen zijn noodzakelijk: een
zaag, een schroevendraaier en een els.

Schrijf zoo voordeelig mogelijk af.
Neem de 5-duims plank en schrijf vanaf
den linker kant twee lengten van 35 c.M.
af, trek de lijnen met een winkelhaak over
de geheele breedte om er zeker van te zijn
dat men later het hout precies rechthoekig
afzaagt. Heeft men geen winkelhaak, dan

Fig. 2. De deelen klaar om aaneengevoegd te worden.

moeten bijgeschaafd worden, doch als
dat niet gaat schuurt men ze met schuurpapier even wat glad.
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Fig. 3. De bankhaak,

Het schroeven.
Van een der 3.8 cM. breede latten neemt
men een stuk van 25 c.M. om de onderlat te
vormen (A), die met 4 schroeven vastgezet
wordt. Plaats de schroeven verspringend,
dus eerst een bij den achterkant, enz. Als
het mogelijk is laat men de koppen verzinken tot onder het oppervlak, de gaatj es er
voor moet men echter reeds uitsteken vOOr

de schroeven ingedraaid worden. Men bevestigt stuk A nu aan de uiteinden van de
twee onderplanken. Om de lat goed vast
te zetten schroeft men nog drie of vier
schroeven door de onderplanken in de lat.
Op dezelfde wijze bevestigt men de zaaglat
B; deze wordt precies aan den tegenovergestelden kant van de beide onderplanken
geschroefd. Dit is het stuk dubbele

Fig. 4. Het vastsehroeven van de vaste wig.

Fig. 5. De drie stoplatten op hun Plaats.
VITT — 3
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Fig. 6. De afgewerkte bankhaak, terwjjl de beweegbare wig teruggesehoven is.

lat P. De lat C wordt nu zoo vastgemaakt dat de Lange kant samenvalt
met de naad tusschen de twee onderplanken. Deze lat wordt met minstens
vier 2-duimsschroeven van onderen vastgezet. Zit de lat nog niet stevig dan lijmt
men een vierkant latje langs den kant die
afgekeerd is van de wiggen.
De versteksneden worden afgeschreven
met een verstekhaak of een vierkant stuk
papier dat men langs een diagonaal omgevouwen heeft.
Het maken van de wiggen.

Nu moet men de wiggen nog afschrijven
op het stuk hout van 15 c.M., dat men ter
zijde gelegd heeft. Zet vanaf den langen
kant op den linker korten kant een pot-

Fig. 7. Een plank, die men gaat schaven, vastgezet tusschen
de wiggen van de bankhaak.

loodteeken, dat 7.6 c.M. van den voorkant
verwijderd is en op den rechter korten kant
een teeken dat 5 c.M. van dien voorkant
verwijderd is. Verbind beide teekens met
een rechte lijn en zaag het stuk volgens
deze lijn door. Men heeft nu de wiggen
D en E. Wig D wordt vastgemaakt op de
plaats, die op de teekening is aangegeven
en een gat van 1.9 c.M, aan de breede kant
van wig E geboord. De bankhaak is nu klaar.
Hoe men er mee werkt.

De bankhaak wordt op tafel gelegd en
lat A sluit tegen den tafelrand. Wil men
zagen, dan wordt het hout dwars over de
onderplanken gelegd en met de linker hand
tegen lat B gedrukt, de snede wordt
c.M. rechts van de lat gemaakt. Bij
het zagen van verstekken legt men het
hout in denzelfden stand doch men gebruikt nu de versteksneden. Wil men een
smallen kant schaven dan zet men de
plank op zijn kant links van lat C en slaat
wig E vast. De ruimte rechts van C kan
men bij het boren gebruiken. Lat C zorgt
er voor dat het to bewerken stuk onder
het boren niet meedraait. De lezer zal
bemerken dat men de bankhaak voor
verschillende doeleinden kan gebruiken,
b.v. voor het spijkeren van een klein
doosje, waarvoor men een kant verticaal
met de wig vastklemt, terwijl de tweede
kant vastgespijkerd wordt. De bankhaak
is een handig hulpinstrument.

Eat gemakkelijk te maken taiellamp

Fig. 1. Twee soorten kandelaars, die gemakkeljjk tot tafellampjes omgebouwd kunnen worden.

slanker type waarop een voetje als bij S
past. Hierop schroeft men een gecombineerde fitting met schakelaar, zooals bij
A te zien is. In het midden van de illustratie bemerkt men een kapdrager C, die
men moet gebruiken als men het Licht
wil dempen.

Menigeen bezit een houten kandelaar,
die nooit gebruikt wordt en die men
gemakkelijk kan veranderen in een aardig
tafellampje. In plaats van een kandelaar
kan men echter ook een aantal garenklosj es van verschillende grootte gebruiken
waarvan men een standaard maakt, die
op een rond voetstuk wordt geplaatst.
Politoert of verft men dezen standaard
dan is het resultaat verrassend. Figuur
toont ons het materiaal dat we noodig
hebben om een kandelaar in een electrisch lampje te veranderen. Links ziet
men een gesneden kandelaar afgebeeld
met een breed bovenstuk waarop een
lampfitting geschroefd kan worden, zooals bij T is aangegeven. Rechts staat een

Hoe men een gat maakt voor den
draad.
Als de kandelaar niet doorboord is kan
men een gat boren met een gewone handboor. Men begint van boven af en gaat
zoover mogelijk naar beneden; daarna
boort men van onderen af een gat door
den voet tot men beide vereenigd heeft.
Nu maakt men een tweede gat in den
427
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Fig. 2. Men haalt den draad door den voetring.

voet, dat bijna horizontaal loopt, in het echter zonder bezwaar passeeren als
midden van den rand begint en flauw men het gat in den voet aan den onderhellend naar het
midden toe afloopt, zoodat de
gang met een beitel geopend kan
worden, en de
draad gemakkelijker doorgetrokken
kan worden.
Figuur 2. Hier
ziet men hoe de
draad door den
voet getrokken
wordt en hoe men
hem daarna door
het gat in het
staande gedeelte
steekt. Bij dezen
bepaalden kandelaar kan men den
voet van het
staande gedeelte
afschroeven, doch
"41f01,1.
4 ,
bij sommige modellen gaat dat 3' niet; de draad kan
Fig. 3. Men brengt de fitting aan.
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Fig. 4. Hoe men den kaphouder bevestigt.
Da gekartelde ring op de lampfitting wordt eerst afgeschroefd
en de ring onder aan den kaphouder wordt dan op de fitting
gezet. Men schroeft den gekartelden ring weer vast, zoodat
de kaphouder stevig vastgeklemd wordt.

Fig. 5. Het aanbrengen van het kapje.
Het koperen plaatje bovenaan wordt eerst verwijderd.
Daarna zet men het kapje op zijn plaats; men schroeft
het koperplaatje weer vast door middel van de knop met
schroefdraad.

kant bij het midden even open- of opsteekt.
Figuur. 3. — De lampfitting wordt met
drie schroeven vastgeschroefd nadat men
dc beide uiteinden van den draad stevig
bevestigd heeft aan de polen van de
fitting. Rechts zien we hoe de gecombineerde fitting en schakelaar op den schroefdraad is geschroefd. De fittingen hebben
een lamphouder voor lampen met baj onetsluiting, gewoonlijk gebruikt men echter
lampen met schroefdraadsluiting, hierbij
passende fittingen zijn overal verkrijgbaar.
Om het schroefdraadbuisje goed to doen
passen boort men een gat dat iets kleiner
is dan de diameter van het buisje. Men
draait het dan in het hout waarna het

zich zelf vastklemt. Het buisje moet precies
verticaal zijn en --I-c.M. uitsteken.
Figuur 4. — De illustratie geeft aan hoe
de kaphouder op de fitting gezet wordt.
De ring in den kaphouder past op de
lampfitting en wordt op zijn plaats gehouden door de porceleinen kraag, waarvan de fitting voorzien is. De houder
heeft in het midden scharnieren zoodat
men den stand kan wijzigen.
Figuur 5. — De lampekap wordt op den
houder bevestigd. Bovenop den houder
bevindt zich een knop, die afgeschroefd
kan worden, waardoor men de koperen
schijf kan verwijderen en de kap op den
houder kan plaatsen.
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Een ingebouwde boekenkast
De ingebouwde boekenkast afgebeeld
op Fig. z kan door iedereen gemaakt
worden, die in staat is een zaag te hanteeren en een spijker in een muur te slaan.
De kosten van het materiaal zijn klein en
zelfs zal men er heel wat van thuis kunnen
vinden; als de boekenkast klaar is zal de
kamer er geheel anders, gezelliger en aantrekkelijker, uitzien.
Het benoodigde hout hangt natuurlijk
grootendeels of van het formaat van de
nis, maar de maten hier aangegeven zijn
voldoende voor een boekenkast, die in
een nis past van 1,20 M. breed, 25 c.M.
diep en ongeveer 2,25 M. hoog.

Benoodigd materiaal.
Stijlen — I " X 2 " geschaafd hout. 20 M.

Planken — zeven stukken van I ff x 9ff
geschaafd hout. 1,20 M. lang.
Bovenplank — een stuk van 2” x 9".
1,20 M. lang.
een stuk van 1" x 3". 1,20 M.
Plint
lang.
Smal lijstje — een stuk van i" x i"
geschaafd hout, 1,20 M. lang.
in
Pinnen voor de planken — rand,
diameter, bs-ukenhout, 2,40 M.
Lijst — een stuk om aan te sluiten bij
schilderijlijst, 1,20 M. lang. Een stuk van
I" naar keuze, voor het plint, 1,20 M. lang.
2 pond Ii" spijkers, z2 ons
Spiikers
I" spijkers; houtschroeven.
In het algemeen schema van de constructie zijn twee paar stijlen begrepen,
die bevestigd worden aan de zijwanden

1101filifin Pro
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Fig. 1. De ingebouwde boekenkast.
Deze aardige boekenkast, waarvan de planken verstelbaar zijn, gebouwd in cen nis naast den schoorsteen, kan gemakkehjk door iedereen amateur gemaakt worden, die de voorschriften gegeven in den
tekst nauwkeurig opvolgt.
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binnenste muur heeft geslagen op een afstand van
23 c. M. van de achterste
muur, zooals op Fig. 2 te
zien is. Het schietlood is
slechts een stuk dun, soepel
touw, dat met een gewicht
verzwaard is, doch het is
van groot belang dat het
geheel vrij hangt en den
muur niet raakt; het moet
dienst doen bij het bevestigen van de stijlen, zoodat
men er zeker van kan zijn,
dat deze precies verticaal
komen te staan.
Zaag nu een stijl van
1" x 2 " op een lengte, die +5 c. M. grooter is dan de afstand tusschen den bovenkant van het plint en den
onderkant van de schildeHoe men begint.
rijlijst.
Werk den onderkant van
Als het hout geleverd is,
deze stijl bij tot hij precies
moet men het eerst onderom het plint (indien dit
zoeken en de beste I " X 2"
een profiel vertoont) past,
stukken apart zetten voor
behandel den bovenkant
de twee frontstijlen, daar
evenzoo, zoodat deze tegen
deze zichtbaar zijn als de
Fig. 2. De achtetstjjlen.
de schilderijlijst past.
boekenkast klaar is; geBevestig dikke latten tegen den muur met
Het boveneinde van deze
bruik de rest voor de stijlen, rawlplugs. Houten stijlen, waar de planken
op deze steunlijsten
steunstijlen
moet eindigen
die in de hoeken komen te op rusten worden
geschroefd.
op het midden van de
staan en voor de steunstijlen of achterstijlen, waar de stijlen Op schilderijlijst, zooals op Fig. 2 en andere
teekeningen van dit artikel te zien is.
bevestigd zijn.
Bevestig nu een schietlood aan een spijker, dien men in de schilderijlijst van de Het bevestigen van de achterstijlen.
Bevestig nu
den achterstijl
tegen den muur
met rawlplugs
en schroeven en
zorg er voor
dat zij precies
evenwijdig
komt te staan
met de reeds
genoemde lijn
van het schietlood,
zooals op
Fig. 3. Een eenvondige pasmal.
Fig. 2 te zien is.
Deze wordt gebruikt om zeker te zijn van gelijke afstanden tusschen de gaten.

van de nis. Deze stijlen
zijn op regelmatige afstanden doorboord en in de
gaten steekt men de pinnen, die de planken dragen. Op deze wijze kan
men den afstand van de
planken onderling wijzigen.
De onderste plank ligt
enkele duimen boven den
grond; de bovenkant van
de boekenkast ligt gelijk
met de schilderij en heeft
een lijst Tangs den voorkant, Welke aansluit met
en gelijk is aan deze schilderijlijst. Voor het geval in
de kamer Been schilderijlijst aanwezig is kan men
de boekenkast laten eindigen waar men wil.
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dat de schroeveningelaten
kunnen worden, voor gij
de gaten voor de rawlplugs maakt; gebruik den
achterstijl als maat om
de plaatsen voor de gaten
in den muur aan te geven,
maak dan de middelste
schroef vast, zet den
achterstijl precies verticaal en draai de overige
schroeven in.
Maak en bevestig gelijksoortige achterstijlen
aan den tegenovergestelden kant en in de hoeken
van de nis. Voor [de
Fig. 4. Hoe men er voor zorgt dat de planken horizontaal komen te liggen.
De stijlen worden afgeteekend door middel van een lijn, die gecontroleerd
hoeken moeten natuurlijk
wordt door een waterpas.
twee zijden van de uitEen rawlplug is een snort vezelachtige einden der achterstijlen bijgewerkt worpin, die men in een gat hamert, dat in den, opdat zij ook aan schilderijlijst en
den muur gemaakt is door middel van een plint van den achtersten muur (dit is
boor, die men in verschillende maten bij duidelijk te zien aan de rechtsche Stijl
de plugs (die eveneens in verschillende van Fig. 9) aansluiten.
maten verkrijgbaar zijn) kan koopen.
De boor wordt in den muur gedreven Het maken van de stijlen.
Om de vier stijlen te maken, zaagt men
door er met een hamer op te slaan, daarna
draait men haar een
kwartslag en men gaat
hiermee voort tot het
gat iets dieper is dan de
lengte van de schroef,
die men gebruikt. Nu
slaat men de plug in het
gat totdat zij den bodem
er van raakt en de voorkant dus juist even
Fig. 5. Het gebruik van den mal om het derde gat te boren.
onder het vlak van den
Denk er om dat men een pin in het eerste gat steekt om den mal op zijn plaats te
muur ligt; in Been geval
houden als men boort.
mag zij hier buiten uitsteken.
Drie schroeven zijn
voldoende en moeten zoo
geplaatst worden, dat
een er van in het midden van een achterstijl
komt en de anderen ongeveer 15 c.M. van elk
uiteinde verwijderd.
6. Hoe men den mal gebruikt om de andere gaten te boren.
Boor gaten door het Let op hetFig.
teeken dat voor het eerste gat gemaakt is, volgens de methode die
hoot en zorg er voor
afgebeeld is op fig. 4.

EEN INGEBOUWDE BOEKENKAST
vier stukken van I " x 2 " , waarvan de lengte gelijk moet zijn aan
de hoogte van den vloer of tot
den bovenkant van de achterstijlen
of steunstijlen; dat is van den
vloer tot het midden van de
schilderijlijst.
De vloer zal waarschijnlijk wel
horizontaal liggen en dan zijn de
stijlen alle van dezelfde lengte,
doch als de vloer oneffen is, zullen
de stijlen in lengte varieeren, in
dat geval moet met een teeken
aangegeven worden, Welke stijl
voor een bepaalde plaats bestemd is
en hier wordt hij dan ook later vastgemaakt.
Daarna moet men gaten bores aan den
voorkant Tangs de middellijn van den stijl.
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Fig. 7. De eerste still is op het punt geschroefd.

taal ligt gebruikt men een waterpas, want
als zich een afwijking voordoet — hetgeen
vaak het geval is bij oude huizen — moet
men de volgende methode volgen:
Zet eerst de stijlen voorloopig
op hun plaats -- dat is tegen den
voorkant van de achterstijlen,
zooals op verschillende teekeningen te zien is. Maak dan een
teeken 3o cM. van den vloer verwijderd op den voorkant van de
kortste der twee voorstijlen. Plaats
een winkelhaak op dezen stijl,
schuif haar ter hoogte van het
genoemde teeken en trek een lijn
op den stijl die zich in den hoek
van de nis bevindt precies op
dezelfde hoogte.
Fig. 8. De tweede still is op bet pilot geschroefd en het punt van de
Sla een spijker in den voorsten
boekenkast is bevestigd aan den achterkant van den voorsten still.
stijl op de aangegeven hoogte en
men moet er voor zorgen dat deze op knoop er een dun stuk touw aan vast,
precies gelijken afstand van elkaar komen trek het touw aan en houd het tegen den
te liggen — 4 cM. van elkaar verwijderd.
voorkant van den tegenoverliggenden stijl,
Voor deze gaten geboord worden, moet zooals op Fig. 4 te zien is.
men eerst twee dingen does; in de
eerste plaats moet men onderzoeken of de vloer horizontaal ligt en
de schilderijlijst er evenwijdig mee
loopt; in de tweede plaats maakt
men een plankje waarmee men
steeds weer den onderlingen afstand
derschroeven uitzet.

Hoe men onderzoekt of de
vloer horizontaal ligt.
Om te zien of de vloer horizon-

Fig. 9. Hoe de boveneinden van de steunstfflen en de stff len om de
sehildernst passes.
Zij wor len aan deze lijst vastgeschroefd.
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Zorg dat het touw
geheel horizontaal
komt te liggen door
het touw te laten
zakken of te laten
rijzen en contrOleer
het geheel met een
waterpas; maak dan
een teeken op den
stijl bij het punt waar
deze door het touw
geraakt wordt. Trek
Fig. 10. Het volgende stadium.
dit teeken door (met
De bovenplank wordt op de boveneinden van de stijlen vastgeschroefd.
behulp van een
De afstandsmal is afgebeeld op Fig. 3 en
winkelhaak) over de geheele breedte van
den stijl en breng deze lijn eveneens door bestaat uit een stuk hout, 2,2 x 5 x 15 c.M.
middel van de winkelhaak over op den aan den bovenkant waarvan een plankje
Stijl, die zich in den anderen hoek bevindt. is gelijmd van i x io x 15 cM. De nerf van
De vier lijnen op de vier stijlen geven nu dit plankje moet rechthoekig staan op die
de plaats aan van de eerste of onderste van het blok.
gaten van elken stijl en van deze gaten
De bovenkant van het plankje moet
gaat men uit om later door middel van bedekt worden met een dun los plaatje blik
het plankje, waarin op bepaalde afstanden of ander metaal, dat met kleine schroeven
gaten geboord zijn, de andere openingen aan den voorkant en met grootere schroevoor de pinnen te vinden.
ven (die het blok treffen) aan den achterkant is bevestigd. Trek nu een lijn op het
De pasmal.
uitstekende deel van het plankje, die 21 cM.
Het doel bij het gebruik van den pasmal van den rand van het blok verwijderd is.
is: een groote nauwkeurigheid en het Maak met een scherp voorwerp een teeken
uitsparen van tijd bij het afteekenen van de juist op het midden van deze lijn en
verschillende gaten; de tijd dien men er voor eveneens twee teekens aan weerskanten er
noodig heeft om hem te maken wordt ruim- van, beide 4 cM, van het middelste punt
verwijderd. Begin met een kleine boor
schoots teruggewonnen, doordat men bij
het boren van de gaten veel speller opschiet. van Ti, " diameter en boor de gaten door het
hout en het metaal;
vergroot de gaten
daarna tot deze I"
middellijn krijgen.
Hierdoor is de mal
,e,fer, It f f( (l(li
klaar, die gebruikt
wordt als op Fig. 5
staat
aangegeven,
%\\%\\\\\\\
waar het derde gat
\\A%Ak\AA\V %,%\\\AAA\\A% geboord wordt.

Het boren van de
gaten.

Fig. 11. Het overbrengen van bet profiel der sanded list op de lost van de boven-plank,
opdat deze laatste tegen de eerste past.

De stijlen worden
geboord door den mal
op het hout te leggen
en wel zoo, dat het
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boor weer twee
gaten en ga zoo
door tot alle gaten
in de vier stijlen
geboord zijn
Lezers, die de
voorgaande paragrafen hebben gelezen zullen wellicht denken, dat
men wel wat te
veel aandacht besteed heeft aan de
gaten die in de
stijlen geboord
moeten worden,
dock het kost minder tijd en moeite
dan men denkt en
men kan nu ten
minste van een behoorlijk resultaat
verzekerd zijn.
Fig. 12. De bodemplank van de boekenkast rust op het plint van de boekenkast.
De plank sluit om de stijlen en wordt op een lat gespijkerd, die op het plint van de achterAls de gaten in
muur is geschroefd.
de stijlen niet preplankje op den voorkant van het hout rust. cies op dezelfde hoogte geboord zijn, dan
Schuif het been en weer tot het eerste of zullen de planken niet horizontaal liggen,
laagste gat van den mal precies komt te hetgeen zeer onaangenaam en bovendien
liggen boven het teeken dat wij reeds zeer leelijk is. Zelfs kan men ter contrOle nog
op den stijl hebben aangebracht voor eens een paar gaten op de stijlen op dehet onderste gat. Schrijf nauwkeurig de zelfde wijze afteekenen als wij reeds beJigging van dit gat of en boor het hout uit schreven hebben, men vermijdt dan elke
op de gebruikelijke wijze, leg den mal kans om fouten te maken; dit is echter
wee' op z'n plaats en zet hem vast met niet noodig, gegeven dat men den mal
een houten pin, zooals op de Figuren 5 en met voldoende nauwkeurigheid hanteert.
6 te zien is, neem
een boor met 2"
middellijn en
steek deze door
het gat van den
mal . Boor op deze
wijze twee gaten
in den stijl. Verschuif den mal
tot het eerste
gat boven het
derde gat van
den Stijl komt te
liggen, bevestig
den mal weer met
een houten pin, Fig. 13. Men gebruikt een mal om de uiteinden van de boekenplank in den juisten vorm te zagen.
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Het bevestigen van de stijlen.
De stijlen kunnen nu voorgoed aan het
plint en aan de achterstijlen worden vastgeschroefd, zooals dat op Fig. 7 te zien
is; men moet er om denken, dat de stijlen,
die in de hoeken komen te staan bijgewerkt
moeten worden, zoodat ze precies passen
om het plint (Fig. 8) en de schilderijlijst
(Fig. 9). Het plint van de boekenkast kan
nu aangebracht worden (zie Fig. 8); men
schroeft het vast aan den binnenkant van
de voorste stijlen.
Als de vloer oneffen is, dan moet de
onderrand van het plint bijgezaagd of
bijgeschaafd worden tot het in de onregelmatigheden van den vloer past, terwijl de
bovenrand precies horizontaal ligt (contrOle met waterpas). De boveneinden van
de stijlen moeten gelijk liggen met de
boveneinden van de steunstijlen of achterstijlen en met het midden van de schilderijlijst zooals op Fig. 9 te zien is. De
bovenplank van de boekenkast moet nu
op lengte gezaagd worden. Men legt haar
op boveneinden der stijlen (eenigszins bijwerken voor de schilderijlijst) en men
schroeft haar daarna hierop vast, zooals
men op Fig. io ziet afgebeeld.
Nu maakt men de lijst van de bovenplank vast; zij moet van te voren passend
gemaakt worden en men brengt het profiel
van de schilderijlijst volgens de op teekening II aangegeven wijze op genoemde
lijst over. Zij wordt nu volgens de verkregen lijn afgezaagd en tegende.schilderij-

Fig. 15. Hoe de planken bevestigd zjjn.
Een boekenplank van onderen gezien, zij wordt
gesteund door pennen, die in de gaten van de
stijlen gestoken zijn.

lijst gezet.
Zooals men
op de teekening ziet
brengt men
het profiel
-„__......
over door
--ft:2:
middel van
...-_,
------een passer,
—waarvan
men de beenen vastgeFig. 14. Vorm van de uiteinden der
zet heeft
boekenplanken.
(b.v. op 5
c.M.), men legt de nieuwe lijst op de plaats
waar ze moet komen te zitten, terwijl het
einde bijna de schilderijlijst raakt. De
passer teekent nu het profiel van de
schilderijlijst op de nieuwe lijst af, men
houdt daarbij de beenen horizontaal en
laat het stalen been Tangs de ronding
van de schilderijlijst gaan; het potlood
van het andere been teekent deze ronding
af op de nieuwe lijst.
Men kan de lijst in den gewenschten
worm zagen door middel van een schrobzaag, men werkt de snede af met een Buds
en met schuurpapier. Maak beide einden
op deze wijze passend, spijker en lijm de
lijst aan den voorkant van de bovenplank
en aan de stijlen vast.
...................
....
-.70

....---.)
..,
.1.

Het bevestigen van de bodemplank.

De bodemplank kan nu passend gemaakt
en bevestigd worden; dit doet men door
een plank af te
zagen op een
lengte, die gelijk is aan den
afstand tusschen de plinten van de nis;
daarna zaagt
men rechthoekige stukken
uit aan de kanten tot de plank
precies past om
de stijlen en
Fig. 16.
Vorm van de uiteinden der planken als men
steunstijlen,
In het midden nog een paar stolen noodig
zooals te zien
heelt.
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Fig. 19. Een ingebouwde boekenkast in een deur die niet
gebruikt wordt.
Als de lijst, die de deur tegenhoudt, niet verwijderd
kan worden, volgt men deze methode.

spijkers van ii", ze mDeten onder het
oppervlak van het hout gedreven worden,
deze gaten worden later opgevuld met was.
De:voorkant van de bodemplank wordt
afgerond en men lijmt en spijkert een smal
lijstje vast in den hoek tusschen de plank
en het plint van de boekenkast, zooals
te'zien is op Fig. 12. Alle boekenplanken
zijn even lang en hebben een worm als
aangegeven is op Fig. 14; de inkepingen zijn
ongeveer 3.8 cM. breed en 6.3 cM. diep. De

Fig. 17. Een paar stijlen in het midden voor het geval
de nis breeder is dan ± 1.20 M.

is op Fig. 12. Men schroeft een lat op
het plint van de zijmuren in den achtermuur en de bodemplank wordt op deze
latten en op het plint van de boekenkast
gespijkerd. Voor dit werk gebruikt men
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Fig. 18. Een ingebouwde boekenkast in een deur die niet
gebruikt wordt.
De lijst, die de deur tegenhoudt, is verwijderd en de
plank past om de deurstiji. In de deurstijl zijn gaten
geboord voor de pennen.

fl

Fig. 20. Een ingebouwde boekenkast in een deur die niet
gebruikt wordt.
De reeds bestaande omlijsting sluit het geheel mooi af.
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beste en snelste methode om de planken
in den goeden worm te krijgen volgt men
als men een mal van bordpapier of dun
metaal maakt en dezen met klemmen aan
het einde van de plank bevestigd, zooals
op Fig. 13 is afgebeeld. Zorg er echter voor
dat de voorkant van de plank op den mal
staat aangegeven en gebruik deze zijde
steeds voor den voorkant van de boekenplanken.
De planken zelf worden geschaafd of
geschuurd, tot ze mooi vlak zijn en daarna
gebeitst of op een andere wijze afgewerkt.
De pinnen, die de planken moeten
dragen, worden nu op lengte gezaagd, aan
de einden afgerond, naar keuze (of liever
naar de hoogte van de boeken) in de
stijlen gestoken en de plank wordt er op
gelegd, zooals op Fig. 15 te zien is. De
boekenkast is nu klaar, men behoeft nog
slechts de zichtbare randen van de stijlen
te beitsen of op een andere wijze of te
werken.

Boekenkast voor breede nissen.
Als de nis breeder is dan 1,20 M. dan
zal men of dikkere planken van b.v. if
duim moeten gebruiken Of men moet in
het midden nog een paar stijlen aanbrengen
zooals op Fig. 17 te zien is. Zij worden op
de gewone wijze gemaakt en aan het plint
en de bovenplank vastgeschroefd. De uiteinden van de planken, waar zij om deze
middelste stijlen passen behoeven slechts
weinig te worden ingekeept (zie hiervoor
Fig. 16) de inkeping is 1 c.M. diep en

5 c. VT. breed. Men zal pinnen van de
dubbele lengte noodig hebben (eveneens
afgebeeld op Fig. 16) als men de planken
aan beide zijden van de stijlen op dezelfde
hoogte wil hebben.

Kasten, die niet gebruikt worden.
Indien de kast niet al reeds een plankenkast is, kan men er op de boven omschreven
wijze een van maken; men kan dit doen
zonder de deur weg te nemen, of, als deze
reeds verwijderd is, kan men de houten
omlijsting gebruiken in plaats van de
voorste stijlen en hierin de gaten Boren
voor de pennen, zooals op Fig. 18 te zien
is, waar de lijst, die anders de deur tegenhoudt (als deze ten minste aanwezig is)
verwijderd is.
Men kan nog een andere methode toepassen als men deze lijst niet kan verwijderen, daar ze een geheel vormt met de
omlijsting.
Op afb. 19 ziet men, dat de gaten in
genoemde lijst zijn geboord en dat de
eenigszins leelijke hoek gevuld is met smal
lijstje. Men maakt deze „plankenkast" op
dezelfde wijze als in dit artikel reeds
werd beschreven en de pasmal kan op
dezelfde wijze gebruikt worden bij het
bepalen van de gaten. Men kan precies
dezelfde werkwijze volgen voor elke deur,
die men niet gebruikt, men moet de opening dan echter wel met triplex of planken
afsluiten; zooals op Fig. 20 te zien is verkrijgt men op deze wijze een alleraardigste
ingebouwde boekenkast.

Hooge kinderstoel
Door practische ondervinding is men
er in geslaagd een specialen verstelbaren
stoel te bedenken, ten dienste van babies
en kleine kinderen, die volkomen beantwoordt aan de voorwaarden die eraan
gesteld mogen worden. Deze stoel, die

door een amateur voor slechts een klein
gedeelte van den in den handel voorkomenden prijs kan worden vervaardigd,
ziet men afgebeeld in de Figuren 1 en 2
en maakt de stof uit van dit artikel.

Gereedschap en materiaal.

Fig. 1. Baby-stoel.
Hier ziet men den stoel afgebeeld staande, zoodat de kleine aan
tafel kan aanzitten.
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Het gereedschap, dat men noodig
heeft, bestaat slechts uit een kleine
handzaag, booromslag met eenige
spiraalboren, blokschaaf, :: hamer,
schroevendraaier, schrijfhaak en
een beitel van ongeveer 1 dm.
breedte. Lijm, eenige schroeven
en spijkers, schuurpapier en de noodige befits, vernis of lakverf, om het
geheel een aangenaam aanzien te
geven, vormen, behalve het hieronder genoemde hout, het materiaal.
VOW' de Wooten. Vier stuks van
3.8 x 3.8 c.M. lang 55.9 c.M.
Bovenliggers. Twee stuks 3.8 x 3.8
c.M. lang 22.9 c.M.
Shorten. Deze zijn alle gemaakt
van eiken of beukenhout en rond
1.3 c.M. en wel twee stuks lang 41.9
c.M., tien stuks lang 36.8 c.M., drie
stuks lang 19.1 c.M.
Triplex dik 6 m.M. Een stuk van
36.8 x 41.9 c.M. Een stuk van
2o.3 x 35.6 c.M. en verder een
strook lang 1,372 M. en 2.5 c.M. breed.
Zitting. Twee stuks zwaar 2.5 X 5.1
c.M. lang 30.5 c.M., twee stuks
zwaar 2.5 x 16.5 c.M. lang 27.9 c.M.
Geraamte stoel. Twee stuks zwaar
2.5 X 4.4 c.M. lang 22.2 c.M., twee
stuks zwaar 2.5 X 4.4 c.M. lang 39.4
c.M., twee stukken 2.5 X 4.4 c.M. lang
29.2 c.M. en twee stukken eveneens
2.5 x 4.4 c.M. lang 2o.3 c.M.
Bovenstaande maten hebben we
om vergissingen te voorkomen naar
boven afgerond op heele millimeters.
Al dit hout (behalve het triplex) kan
gewoon vurenhout zijn en men doet
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Fig. 2. Baby-stoel met speeltafel.
Dezelfde stoel van Fig. 1 uitgeklapt, om te dienen voor een laag stoeltje met speeltafel. Het voorste blad, wat dienst
doet als de stoel staande gebruikt wordt, kan nu naar achter weggeklapt worden.

het beste dit pasklaar en geschaafd
te koopen daar men
dan zelf van het onaangenaamste gedeelte, n .1. het klaarmaken, is verlost.
De breedte en dikte afmetingen kunnen dan mogelijk
iets onder bovengenoemde maten zijn,
maar dit is niet van
belang, daar alle
verbindingen zeer
eenvoudig zijn en
Been er van beinvloed wordt door
een klein verschil in
dikte. Men gebruikt
voor de 1.3 c.M.
ronde sporten bij
voorkeur beukenhout, daar dit veel
sterker is. Desge-

Fig. 3. Afmetingen van den stoel.
Alle maten van de onderdeelen van den stoel zijn aangegeven in bovenstaande perspectiefteekening, terwijl de plaatsing van de onderdeelen ten opzichte van elkaar goed zichtbaar is.
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wenscht kan de stoel geheel van eiken,
mahonie of een andere harde houtsoort
vervaardigd worden, in welk geval de
dikte wel iets minder kan zijn, daar deze
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in tweeen verdeeld wordt en met scharnieren draaibaar is zoodat men, door de twee
haakjes los te maken, den stoel kan uitvouwen zooals in Fig. 2 en deze dan dus
dienst kan doen als een gecombineerde
tafel en stoel; zeer practisch bij het
spelen.
Dit staande gedeelte is zoo ontworpen
dat het zeer stevig en vast staat, de pooten
staan schuin en wel de voorpooten alleen
naar bezijden, de achterpooten bovendien
ook nog naar achter. De scharnieren
worden aan de voorzijde bevestigd zoodat
de stoel onder alle omstandigheden stevig
staat. De haken en schroefoogen worden gebruikt voor veiligheid en leveren gemak op
bij het verplaatsen van den geheelen stoel.

Het maken van het staand gedeelte
of onderstel.
De afmetingen van het onderstel zijn:
hoogte 53.3 c.M., van voorzijde tot achterzijde van onder 41.9 c.M., terwijl de
breedte van onder 36.8 c.M. is. Aan de
bovenzijde zijn deze maten van voor tot
achterzijde 29.2 c.M. en de breedte 30.5
c.M. De pooten zijn 3.8 c.M. vierkant,
de twee bovenste liggers zijn eveneens

Fig. 4. Afmetingen van het scharnierend onderstel.
Het onderstel wordt behandeld als een afzonderlijk
geheel. Alle benoodigde maten zijn in bovenstaande
afbeelding aangegeven.

3.8 c.M. vierkant, de andere liggers of

houtsoorten sterker zijn dan vurenhout.
De stoel zou anders wellicht ook wat
zwaar van gewicht worden.
Andere benoodigdheden zijn twee z dms.
klepscharnieren met noodige schroeven en
2 stuks haakjes van + 4 c.M. lengte met
bijpassende oogjes.

sporten zijn alle 1.3 c.M. rond.
Het onderstel wordt in elkaar gezet
door eenige gaten te boren in de pooten
ter plaatse waar de sporten komen, waarna
deze sporten in de gaten kunnen worden
vastgelijmd.

Rangschikking der samenstellende deelen.
De geheele stoel bestaat
uit drie gedeelten: het hooge
of staande gedeelte, de stoel
of eigenlijke zitting en een
scharnierende tafel. De afmetingen van den stoel en
den onderlingen stand der
samenstellende deelen zijn
afgebeeld in de Fig. 3 en 4.
Deze twee gedeelten worden
stevig aaneengeschroefd, terwijl het staande gedeelte nog

Fig. 5. Het boren van de gaten voor de sporten.
Daar de pooten van het onderstel schuin staan, moeten de gaten voor de
sporten vooral nauwkeurig worden geboord. Bovenstaande teekening toont,
hoe de pooten tijdelijk met koppellatjes worden vastgezet, zoodat de gaten
met een spiraalboor geboord kunnen worden.
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Het boren van de gaten voor de
sporten.
Om de gaten voor de sporten nauwkeurig te boren moeten een voor- en
achterpoot geplaatst worden zooals in
Fig. 5 aangegeven. Om de pooten voor
het boren der gaten de goede schuinte
te geven moet men hen met tijdelijke
latten koppelen in den stand zooals
zij straks in zullen nemen. Men doet dit
Fig. 6. Het doorzagen van de bovenligger.
met gewone stukken lat van + 1.9 x 5
de wijze als in bovenstaande teekening aangegeven kan de
c.M. (i" x 2"), hoewel gewone stukj es Op
bovenligger nauwkeurig op maat worden gezaagd en aan beide
zijden van Pen sehuinen kop worden voorzien.
panlat (2.2 X 3.8 c.M.) ook goed zijn.
Deze latj es moeten precies 21 c.M. lang
tale richting, de achterzijn. Dit is het verschil
poot wordt bovenaan onvan de onder- met de
middellijk tegen de voorbovenbreedte (41.9-29.2)
poot gedrukt terwijl aan
vermeerderd met de juiste
het benedeneinde de afbreedte van den voorpoot
stand der pooten op den
(3.8) en de horizontaal
onderkant (de lijn waargemeten breedte van den
langs de pooten dus later
schuin staanden achterafgezaagd worden en
poot, waarvoor bier op
waarmede de stoel dus op
4.5 c.M. gerekend is, wat
den grond staat) gelijk is
niet te weinig zal zijn.
aan de lengte van het geAan de uiteinden van
noemde 21 c.M. Lange
de pooten worden deze
koppellatj e.
latten nu aangebracht
Fig. 7. Pen- en gat-verbinding voor de
Indien de pooten op
zoodanig dat de pooten
bovenste ligger.
deze
wijze ten opzichte
op de juiste maat komen. Een juisten stand
voor het maken van een
De voorpoot wordt boven pen- en gat verbinding-verkrijgt men, door van elkaar bevestigd zijn,
de beide deelen met een sehoorklamp vast
kunnen zij overeind gezet
aan geplaatst in horizonte zetten voor het boren.
worden zooals in Fig. 5
te zien is en de gaten
kunnen nu op den voorpoot afgeteekend worden
en daarna geboord met
een spiraalboor.
De gaten in den voorpoot zijn dan haaksch op
de lengterichting dezer,
die in den achterpoot
loopen echter schuin. Boor
op dezelfde wijze de gaten
in het andere paar. Terwijl zij nog in den juisten
stand aan elkaar bevestigd zijn moet men eveneens het overtollige in de
Fig. 8. Het in elkaar zetten van de speeltafel.
lengte van onder van de
Inkepingen, die aan de hoeken van het triplex, dat dienst doet als tafelblad,
pooten afzagen parallel
gemaakt worden, passers om de pooten en het blad rust op de dwarssporten.
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Fig. 9. Het onderstel.
Het onderstel wordt doorgezaagd op de plaatsen, waar de scharnieren bevestigd moeten worden.

met den rand van de koppellatten, die
natuurlijk haaksch op de voorzijde van
den voorpoot bevestigd behooren to zijn.
Als men deze eenvoudige wijze van
werken volgt voorkomt men vele moeilijkheden bij het boren en pasmaken van de
pooten terwijl de schuinte goed verloopt.

Het bevestigen van de sporten.
Nu gaan wij over tot het aanbrengen
van de ronde sporten in de gaten van
de pooten. Wij ron-

Fig. 10. Het bevestigen van de scharnieren.
De scharnieren worden vastgeschroefd voordat de pooten
heelemaal zijn doorgezaagd.

den deze sporten aan de uiteinden een
weinig af, doopen ze even in de lijm en
drukken haar dan in de gaten van de achterpooten. Men moet er op letten dat de
sporten aan de juiste zijde uitsteken, bevestigd dan den voorpoot op de andere
uiteinden van de sporten, er zorg voor
dragende, dat de afstand van voor- tot
achterzijde aan het bovengedeelte 29.2 c.M.
bedraagt en beneden 41.9 c.M. — alles
gemeten van buitenkant tot buitenkant
der pooten (de buitenwerksche maat dus).
De sporten van de andere pooten
worden op dezelfde wijze bevestigd en
gelijmd, laat de lijm hard worden en zaag
dan de overtollige stukken die uitsteken
gelijk met de buitenzijde af en Schaaf ze
netj es bij.
De bovenste Jiggers zijn 3.8 x 3.8 c.M.
bij 21.6 c.M. lang. Zij moeten schuin
afgezaagd worden aan het eene einde, welke schuinte op de in Fig. 6 geschetste wijze
aangegeven wordt.
Het hout voor de bovenste Jigger wordt
nu op de werkbank gelegd; het geraamte
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zooals men in Fig. 7 ziet
afgebeeld, tusschen twee
houten schoorklampen, die
door schroeven bij elkaar
worden geklemd of door
bouten of moeren vastgezet;
dit is noodig, om de beide
deelen bij elkaar te houden,
terwip intusschen het gat
geboord wordt voor de pen.
De korte stukken, die van
Fig. 11. De zitting van den stoel.
De zitting bestaat uit drie stukken hout, die voorzien worden van groef en
de stukken afgevallen zijn,
messing, zoodat het hoot niet kan trekken.
Welke gebruikt zijn voor
wordt er bovenop geplaatst, z(56 dat de de sporten, kunnen hiervoor uitstekend
boveneinden der pooten o.6 c.M. uitsteken worden gebruikt; zij moeten ongeveer
buiten den bovenkant van de Jigger. 7.6 c.M. lang zijn en bij het gat-einde
Onder het benedengedeelte van de poo- schuin toeloopen.
Het maken van de
ten legt men voor het
pen- en gat-verbineven hoog en vlak liggen
ding.
een paar even dikke
Nadat men de gaten
klampjes, terwijl het gegeboord heeft, worden
heel met een klemschroef
de spaanders uit de
bij elkaar gehouden
gaten verwijderd en deze
wordt of op andere wijze
netjes opgezuiverd. Men
stevig bevestigd. De
brengt dan wat lijm op
einden van de bovenden rand van het gat en
liggers worden dan afop de pen. Men haalt
gezaagd, als in Fig. 6
dus bij voorkeur de twee
getoond wordt, door de
stukken niet van elkaar
zaag zorgvuldig bij het
om lijm er tusschen te
zagen tegen den binnendoen daar den onderkant van de pooten gelingen stand zich dan
drukt te houden.
Fig. 12. Rugleuning van den stoel.
kan wijzigen en het geliggers, die door staande sporten van
Als de overtollige Twee
1.3 e.111. rond beukenliout verbonden zijn,
heel
niet zoo goed meer
stukken van liggers vervormen de rugleuning van den stoel.
op
zijn
plaats komt.
wijderd zijn, wordt deze
in den juisten stand geplaatst en stevig
door een klemschroef vastgeklemd of,

Fig. 13. Bevestiging van opstaande zUklampen aan de zitting.
De zitting wordt bevestigd met de opstaande zijkanten
van de leuning door middel van zwaluwstaart-verbindingen, zoodat de noodige stevigte wordt verkregen.

Fig. 14. Armleuning.
De armleuning rust in een inkeping, die in de opstaande zijkanten der rugleuning wordt gezaagd en met
een houten pen of lange dunne schroef vastgezet.
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Aan te raden is het dus, de te verbinden
deelen in de klemschroef te houden, terwijl
men hiermede bezig is, noodig is het echter
niet. De ronde pen wordt dan met een
hamer naar binnen ingeslagen.
Als men zoo ver
gereed is met de
beide stellen pooten, dan moeten
de gaten voor de
dwarssporten er
in worden geboord op dezelfde
wijze als reeds beschreven bij het
boren der gaten
voor de sporten,
met dit verschil,
dat de nu te bezigen koppellatten in dit geval
14 c.M. lang moeten zijn in plaats
van 21 c.M. Men
denke er nu om
dat de bovenste
koppellat aan
weerszijden even
ver uitsteekt als
de pooten van boven tegen elkaar
liggen. Men heeft
dan de goede
schuinte voor het
boren der gaten.
De dwarssporten
worden daarna afgezaagd en op
Naar plaats vastgelijmd en de pooten van lengte gemaakt als voren.
De speeltafel
Fig. 15. Het
wordt aan het Als de stoel gereed is, wordt hij
benedenpaar van
de zij-liggers bevestigd en bestaat uit
een plaatje triplex van o.6 c.M. dikte,
41.9 x 36.8 c.M., terwijl de hoeken zoo
bijgewerkt worden, dat zij om de pooten
passen als afgebeeld in Fig. 8. Het triplex is
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veerkrachtig genoeg, om op zijn plaats
gedrukt te worden; het rust op de zijsporten
enpast onder tegen de dwarssporten, als
afgebeeld in de voorbeelden 1. 2 en 9.

bevestigen van den stoel op het onderstel.
op de wiize als in bovenstaande foto weergegeven aan het
onderstel geschroefd.

Het laatstevoorbeeld toontduidelijk
de vorderingen van het werk aan en de
wijze, waarop de pooten gedeeltelijk doorgezaagd worden, voordat de scharnieren
bevestigd worden.
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Het bevestigen van de scharnieren
aan de pooten.
Eerst wordt nu de plaats van de zaagsneden nauwkeurig op de pooten afgeteekend en dan het hout tot op 1 van zijn
dikte doorgezaagd. Vervolgens worden de
scharnieren over de zaagsnede bevestigd
als in Fig, io afgebeeld, er zorg voor
dragend, dat de scharnieren op gelijke
hoogte ten opzichte der zaagsnede komen.
Wanneer zij op hun plaats geschroefd zijn,
wordt de rest van de pooten verder doorgezaagd aan den achterkant en worden
ook de achterpooten doorgezaagd. Indien
men op deze wijze te werk gaat, verkrijgt
men een behoorlijken stand van het geheel
ten opzichte van elkaar, dat nu voltooid
wordt door de haakjes
en schroefoogen over de
zaagsneden in de achterpooten aan te brengen.

men den zwaluwstaart op de zijkant van
de zijstukken der zitting af en maakt met
zaag en beitel de inkeping voor dezen
zwaluwstaart aan weerskanten der zitting.
De opstaande steunen voor de leuning
worden op dezelfde wijze gemaakt, er
rekening mee houdend, dat zij achterover
moeten hellen, zooals afgebeeld is in de
figuren, zie Fig. 3. Deze steunen worden
nu gelijmd en met losse pen en te boren
gat of met een schroef bevestigd op de
zitting en de schroefgaten met stopverf
dichtgemaakt.
De twee armen van de leuning kunnen
nu eveneens worden vastgemaakt; zij
dragen met het eene uiteinde tegen den
voorsteun van de leuning en kunnen hierin

De stoel.
Voor het construeeren
van den stoel beginnen
wij eerst de zitting gereed te maken, die, zooals Fig. it laat zien, bestaat uit twee strooken
of zijstukken en twee
Fig. 16. Het draaibaar voorblad,
met armen, als hier getoond, wordt met rondkopschroeven
plankj es, alles van 2.2 Een beweegbaar voorblad
aan de rugleuning bevestigd (zie ook Fig. 2).
c.M. dikte. (1" hout dus).
Wij maken nu een groeve in de eene zijde bevestigd worden met een kort pennetje
van de zijstukken precies in het midden, 8 of zooals bij de verbinding van de bovenm.M. breed en 1 c.M. diep. Vervolgens leggers der stoel beschreven is met een
maken wij aan de beide uiteinden van de stuk rond 1.3 c.M. Met het andere uiteinde
twee dwarsplankjes een uitstekende lip of komen zij te rusten in een ondiepe inkeping
messing door het overtollige hout weg te in de opstaande kanten der rugleuning (zie
zagen en verder met een beitel bij te Fig. 3 en 14). Men zet ze vast met lijm
werken. Als men hiermede gereed is, lijmt en pennen of met dunne schroeven, waarmen de deelen aan elkaar en druk ze met van de kop diep verzonken en verder met
den lijmknecht vast aaneen. Zoo men Been stopverf bedekt wordt.
lijmknecht bij de hand heeft, kan men zich
behelpen door de zitting met strooken De rug van den stoel.
hout of klampen, die op de werkbank
Zaag twee stukken hout dik 2.5 c.M.,
gespijkerd worden, vast te klemmen. breed 4.4 c.M., lang 29.2 c.M., die precies
Nu zaagt men twee stukken hout af moeten passen tusschen de opstaande zijvoor de voorste rechtop staande stijlen ter kanten; boor vervolgens op gelijke aflengte van 22.2 c.M., werkt ze bij met zaag standen van elkaar drie gaten aan de eene
en beitel en zaagt een zwaluwstaart aan zijde van elk stuk en lijm in elk gat een
het benedeneinde (zie Fig. 13). Dan teekent stuk rond 1.3 c.M. als voor de sporten
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gebruikt ter lengte van 19.1 c.M. Van
boven en onder moeten zij 1.3 diep in het
hout gaan, zoodat er dus tusschen de
dwarsliggers der rugleuning een ruimte
overblijft van 16.5 c.M. Lijm die staande
sporten vast op haar plaats, maak een
rond kantje aan de boven- en benedenkant
van de dwarsliggers der rugleuning en
bevestig ze met lijm en pennen tusschen
de opstaande zijden van deze rugleuning.
Dit gaat op gemakkelijke en afdoende
wijze door de verbindingen te lijmen en de
Jiggers van de rugleuning met twee dunne
spijkers vast te zetten. Men late evenwel
genoeg ruimte tusschen de spijkers om
een gat te boren voor de pen. De pennengaten kunnen dan worden geboord, zoodra
de lijm hard is geworden en de pennen
worden aangebracht en gelijmd als eerder
beschreven.

Het vastzetten van den stoel.
Maak een rond kantje aan de hoeken
van de stoelzitting, Beef alles een goede
beurt met schuurpapier, plaats dan den
stoel onderste boven op de werkbank,
klap het onderstel om, zooals te zien is
in Fig. 15. Vervolgens schroeft men de
zitting met eenige stevige schroeven vast
op de dwars- of bovenliggers van het
onderstel. Evenals bij de andere genoemd
verzinkt men de schroefgaten en stop ze
dicht met stopverf of met z.g.n. plastisch
hout en schuurt vervolgens zorgvuldig met
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schuurpapier al het houtwerk af, om
mogelijke splinters of oneffenheden te verwijderen, waaraan de kleine de beentjes
of handen kan verwonden.

Het draaibaar voorblad.
Hiervoor gebruikt men ook triplex van
o.6 c.M. dik, breed 20.3 c.M. en lang 35.6
c.M., dat men op een eenvoudig raam lijmt
en met pennen vastzet als in Fig. 16. Dit
raam bestaat uit twee zijarmen, elk van
45,7 c.M. lengte, 2.5 c.M. hoogte en o.6 c.M.
dikte, die aan het einde van het triplex
aan een dwarsligger van dezelfde zwaarte
verbonden worden (zie Fig. 16). De uitstekende einden van de zijarmen worden
netjes afgerond. Vervolgens boort men
er een gat in, zoodat een rondkopschroef
er gemakkelijk doorheen kan, die in de
opstaande zijkanten van de rugleuning
geschroefd worden (zie Fig. 2).

Verf.
Men kan het werk nu voltooien door
naar verkiezing alles te beitsen en te vernissen, schilderen of nog beter te behandelen met een moderne cellulose lak. Cellulose
toch geeft het voordeel, dat het oppervlak
porselein gelijkt en gemakkelijk met de
spons afgenomen of gereinigd kan worden
met een weinig zeepsop en verder met een
doek opgewreven en geglansd kan worden.
Dit lijkt een gering voordeel, maar iedere
huisvrouw zal zich daar wel bij bevinden.

Gaten boren in marmer
Voor het boren van gaten in marmer
is de gewone drilboor niet geschikt, daar
de snijkanten hiervan voor dit werk niet
goed zijn. Men kan een bruikbare boor
maken, door een stuk giet- of zilverstaal
uit te smeden en aan de punt te slijpen
onder een hoek van 12o°. De snijvlakken
vormen een hoek van 7o° met den voorkant. De boor wordt gehard door haar
te verhitten, tot het staal kersrood ziet
en daarna snel onder te dompelen in koud
water en daarna de harding nogmaals te
verrichten tot een strookleur wordt ver-

kregen door langzame verhitting; ten slotte
wordt zij weder in koud water gedompeld,
om haar deze kleur te laten behouden.
Ook kan men deze boren geheel gereed
in een goed ingerichte ijzerhandel koopen.
Bij het boren oefent men slechts een
lichten druk uit en knelt de boor, daar
deze warm wordt en dan gevaar loopt weer
zachter te worden, af met water of terpentijn. Verstandig is het, eerst een kleiner
gat te boren, hetwelk de richting aangeeft,
daar dit het werk voor het grooter gat
veel gemakkelijker maakt.
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Alle regels van 2 c . M . dik hout

CONSTRUCTIETEEKENING VAN
HET OPKLAPTAFELTJE

Bladen van 2 c . M . dik hout

t1

71 1

12.7
1 Middenblad
2 bovenregels

2 bovenregels

91.4

Geen enkele amateur die zijn hoofd en zijn werktuigen weet te gebruiken zal moeite hebben bij het vervaardigen van
deze tafel. De verbindingen zijn met opzet zoo eenvoudig mogelijk gehouden en het geheele werk wordt van het begin tot
het einde met teekeningen toegelicht. Men heeft een handzaag, een kleine hand- of verstekzaag, liniaal, voorlooper, guds,
krammen, J en J duims spiraalboren, beitels, schroevendraaier en hamer noodig.
Men kan de tafel in donker eikenhout kleur beitsen of politoeren. N a het beitsen moet men de tafel afschuren met fijn
schuurpapier, doch ze moet goed droog zijn. Het politoer wordt met een politoerbal (zie F i g . 22) op het hout gebracht.
Tusschen het grondpolitoeren, dekken en afpolitoeren moet men telkens geruimen tijd wachten. Men moet de tafel i n
gedeelten behandelen: eerst het blad, daarna de regels, ten slotte de pooten. Het blad is dan droog als men met de
pooten klaar is. N a elk stadium in de bewerking wordt het gepolitoerde vlak met fijn schuurpapier afgewreven. Men
bevochtigt de bal met een weinig lijnolie om deze beter te doen glijden.
Als men de tafel niet politoert gebruikt men meestal wasbeïfe. Men bestrijkt met dit mengsel alle deelen van de tafel
en laat deze daarna meestal een nacht staan om te drogen. Dan wrijft men de tafel op met een zachten doek. Men herhaalt
dit eenige malen; de wasbeits vervangt dan het politoer.

30.5

71.1

4.7*
45.7

2 beneden regels

2 benedenregels

;

4.7-»-

4 draaistukregels

deuvel

scharnier en schroef

Pooten voor
de opklaptafel 4 . 7 c M .
i n het vierkant.

De tafel.
E e n h a n d i g tafeltje voor een niet a l te groote k a m e r . H e t m i d d e n b l a d is ongeveer 1.50 M . bij 0.90 M . als de
zijbladen opgeklapt zijn (zie rechts boven op constructieteekening). D e hoogte is 75 c . M . Voor een kleine f a m i l i e
i s deze tafel zelfs als eetkamertafel te g e b r u i k e n .

Pooten en hout benoodigd voor de tafel.
Speciale pooten voor opklaptafeltjes k a n men i n verschillende meubelwerkplaatsen, enz. klaargemaakt krijgen.
W i j hebben zes pooten en twee draaipooten noodig, zooals op de constructieteekening te zien i s . Een veel geb r u i k t e maat is 4.7 c . M . i n het v i e r k a n t , hetgeen overeenkomt met de afmetingen v a n 2" hout hetgeen door de
b e w e r k i n g natuurlijk iets d u n n e r is geworden. £ d u i m s hout g e b r u i k t men voor de andere onderdeelen. D e regels
moeten ongeveer 1£ c . M . k o r t e r d a n de juiste lengte afgezaagd worden, zij kunnen later precies op maat gezaagd
w o r d e n , zooals verder wel z a l worden uitgelegd. M e n schaaft ze af tot ze de vereischte d i k t e hebben bereikt.
De gegeven maten zijn zooals wij reeds zeiden voorkomende maten doch het verdient aanbeveling de pooten n a te
meten en ze bij te schaven als men afwijkingen o n t d e k t . V o o r a l moet men op de lengte v a n de draaiende pooten
letten, d a a r deze precies tusschen b o v e n - en onderregels moeten passen. M i d d e n b l a d en zijbladen worden met
scharnieren aan e l k a a r verbonden, deze scharnieren worden i n het hout verzonken. Voor de deuvels g e b r u i k t
men beukenhout.
—

Winkelhaak

Uitgezette
lijn
2. — Het gebruik van het
kruishout bij het afschrijven.
Zijaanzichten van de tafel.
H e t geraamte v a n de t a f e l bestaat i n z i j n geheel u i t 4 pooten, die a a n e l k a a r verbonden zijn door 4 bovenregels e n 4 onderregels. D e
d r a a i s t u k k e n , bestaande u i t een poot, een d r a a i p o o t en twee regels, w o r d e n tusschen de boven-en onderregels geplaatst. Zoodoende k u n n e n
ze n a a r b u i t e n gedraaid worden o m de zij bladen te steunen. O m de constructie niet te i n g e w i k k e l d te m a k e n zijn alle v e r b i n d i n g e n m e t d e u v e l s
g e m a a k t . B e h a l v e d a t deze g e m a k k e l i j k g e m a a k t k u n n e n w o r d e n vorderen z i j ook w e i n i g t i j d . H e t b o v e n b l a d bestaat u i t drie s t u k k e n , het
m i d d e n b l a d en de twee z i j b l a d e n . A l s het h o u t v a n goede k w a l i t e i t en behoorlijk gewaterd i s , z a l het z i j n v o r m w e l behouden en niet k r o m
t r e k k e n . M o c h t men a a n de k w a l i t e i t twijfelen d a n k a n m e n op den o n d e r k a n t v a n de zijbladen een paar d w a r s k l a m p e n schroeven. M e n
k a n deze zoo plaatsen d a t ze de d r a a i a r m e n beletten te ver n a a r b u i t e n u i t te s l a a n .

1. — Het afschrijven van de pooten voor de deuveis.
O m er zeker v a n te zijn n a u w k e u r i g te k u n n e n afschrijven legt men de pooten naast e l k a a r en h o u d t
ze \ast met een spanijzer of l i j m k n e c h t . G e b r u i k voor het afschrijven een potlood ien een winkelhaak.
T e e k e n eerst de breedte v a n de regels af en zet tusschen de beide lijnen de lijn v a n het midden d e r
deuvels u i t . V o o r het boveneinde heeft m e n twee deuvels boven elkaar noodig, voor het benedeneinde twee naast e l k a a r . L e g de pooten zoo, d a t twee naar l i n k s gedraaid zijn e» twee naar rechts.
Heeft m e n alle lijnen afgeteekend d a n k a n het spanijzer losgeschroefd worden.

3- — Het boren van de deuvelgaten.

Zet ook de potloodlijnen op den aangrenzenden k a n t v a n
iederen poot, zoodat op beide binnenzijden v a n de pooten de
plaats v a n b o v e n - en onderregels zijn aangegeven. Zet het kruish o u t op de h a l v e d i k t e v a n d e n poot en m a a k d w a r s s t r e p e n
over de lijnen v a n de deuvels, die reeds gezet zijn ( F i g . 2). D e
plaats der deuvels is n u n a u w k e u r i g vastgesteld, het s n i j p u n t
der beide lijnen is n u i m m e r s het h a r t der deuvels. V o o r het
benedeneinde moet het k r u i s h o u t e e n m a a l verzet w o r d e n om
de plaats der deuvels aan te geven; m e n moet echter eerst a l l e '
pooten afschrijven voor m e n bet k r u i s h o u t verzet.

G e b r u i k hiervoor.een f d u i m s s p i r a a l of „ I r w i n " boor. Z o r g er voor
de boor goed verticaal te houden en m a a k alle gaten even d i e p . T e l het
a a n t a l omwentelingen of bevestig een s t u k papier op de boor op een bepaalden afstand van het uiteinde. G e b r u i k geen olie of vet o m de boor
g e m a k k e l i j k e r te doen w e r k e n d a a r de l i j m later d a n niet z a l p a k k e n .
O o k boort men een s t u k j e langshout door en l a a t d i t o m de boor z i t t e n
zoodanig d a t datgene w a t de boor d a a r u i t s t e e k t gelijk is aan de diepte
v a n het gat, m e n k a n d a n boren t o t d a t de boor niets meer opbrengt.

4. — Het afschrijven van de boven-«en benedenregels.

5. — Het afschrijven van het uiteinde der regels.

O p dezelfde wijze als de pooten worden de regels bij het afschrijven naast e l k a a r gelegd e n m e t
een spanijzer vastgehouden. O p alle regels moet een v o o r k a n t en een dfjkant g e m e r k t worden
en op één v a n beide schrijft m e n af. L e g de b o v e n - en onderregels naast e l k a a r e n w e l zoo d a t
de bovenkanten i n hetzelfde v l a k liggen. Teeken de juiste lengte af met beitel of kraspen en winkelhaak. Dfe regels v a n den korten k a n t v a n de tafel worden op dezelfde wijze afgeschreven. Is m e n
niet i n het bezit v a n een spanijzer of l i j m k n e c h t , d a t zet men de regels i n de bankschroef.

M e n neemt e i k e n regel a p a r t en brengt de lijnen over op alle v i e r de
z i j d e n . Z e t de w i n k e l h a a k alleen tegen d e n g e m e r k t e n v o o r - of z i j k a n t .
Z o r g er v o o r d a t de l i j n e n , m e t d e n beitel g e t r o k k e n , f l i n k diep z i j n . B i j
het g e b r u i k v a n een beitel i s voorzichtigheid geboden.

Zaagsnede

Punt
6. — Het maken van de regelborsten.
M e n g e b r u i k t b i j het afschrijven een b e i t e l o m er zeker v a n te z i j n d a t
de borsten m o o i recht afgesneden z i j n e n o m een V - v o r m i g e i n s n i j d i n g
te k u n n e n m a k e n voor de z a a g . Z i j die reeds eenige h a n d i g h e i d b e z i t t e n
k u n n e n ook w e l met een p o t l o o d afschrijven e n de borsten direct zonder
i n s n i j d i n g i n z a g e n . H e t vereischt echter eenige r o u t i n e o m n u s t r a k k e
borsten te k r i j g e n . O p de teekening ziet m e n hoe de i n s n i j d i n g g e m a a k t
w o r d t . L e t er op d a t m e n haar m a a k t aan den buitenkant v a n de l i j n .
M e n keept de regel alleen op d e n breeden k a n t u i t , n i e t op d e n s m a l l e n .

7. — Hét zagen van de borsten.
V o o r d i t doel g e b r u i k t m e n een k l e i n e h a n d - of v e r s t e k z a a g . M e n
z a a g t de regel v a n d e n eenen k a n t voor de helft door en doet d a a r n a
hetzelfde v a n d e n anderen k a n t . H o u d t de z a a g zoo goed m o g e l i j k
v e r t i c a a l . A l s het eenigszins o n n a u w k e u r i g geschiedt is het beter d a t
de borsten eerder te l a n g d a n te k o r t worden, d a a r m e n bij het pasm a k e n dan a l t i j d nog iets af k a n s t e k e n . I n geen g e v a l m a g het
m i d d e n van de borst u i t s t e k e n , d a a r ze i n d a t g e v a l niet behoorlijk
tegen de pooten s l u i t e n .

11. — Het vastlijmen van de tafeluiteinden.

9. — De deuvels.
8. — Het afschrijven van de regels.
Z e t het k r u i s h o u t op de helft v a n de
d i k t e v a n een regel en schrijf de u i t e i n d e n
af. D e d w a r s l i j n e n v o o r de deuvels
worden eveneens afgeschreven.

Z a a g e i k e n deuvel overlangs even i n ,
zooals op bovenstaande teekening i s aangegeven. H i e r d o o r k a n de overmaat v a n
l i j m afgevoerd worden a l s de deuvels i n de
g a t e n worden geslagen. D o e t men d i t niet
d a n k u n n e n de regeluiteinden gaan splijten
o m d a t de d r u k , door de aanwezige l i j m die
niet weg k a n , te groot w o r d t .
t

10. — De verbinding.
Z a a g de $ d u i m s deuvels op gelijke lengte af en l i j m ze v a s t
i n de gaten op het einde v a n de regels. Veeg de o v e r t o l l i g e l i j m
w e g en zet de regels even w e g o m het gelijmde te l a t e n drogen.
V o o r men de pooten aan de regels v e r b i n d t , meet m e n de. lengte
v a n de deuvels m e t een p o t l o o d o m te controleeren of deze
soms te ver u i t s t e k e n , hetgeen d a n eerst verholpen moet w o r d e n .

/
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15. — Een van de draaistukken.
N e e m de m a t e n voor de draais t u k k e n op v a n het geraamte d a t
reeds k l a a r i s . Schrijf de v e r b i n d i n gen af en boor de deuvelgaten op de
reeds beschreven wijze. V o o r iedere
v e r b i n d i n g g e b r u i k t m e n twee deuvels naast e l k a a r .

Deuvel wordt in het
gat aangebracht

16. — Hoe men de draaistukken in het geraamte plaatst.
Schrijf de p l a a t s v a n de d r a a i s t u k k e n af op het geraamte e n z o r g
er voor d a t de lijnen precies boven e l k a a r l i g g e n . O p de p l a a t s w a a r
de'draaiende pooten k o m e n , boort m e n gaten en op de p l a a t s w a a r de
buitenste poot het geraamte r a a k t s t e e k t m e n een v i e r k a n t s t u k i n
den onderregel u i t . D e buitenste pooten zelf worden eveneens zoo
uitgestoken d a t ze tegen de t a f e l gelegd k u n n e n w o r d e n . M e n s t e e k t
eerst de pooten u i t e n teekent a a n w a a r ze de regels r a k e n .

17- — Het bevestigen van het draaistuk.
A l s m e n alle gaten geboord heeft (hier n u voor £ d u i m s deuvels) l i j m t
m e n één d e u v e l i n het bovenste g a t v a n het d r a a i s t u k . D r u k h e m met een
v i j l een w e i n i g op z i j en zet het d r a a i s t u k op z i j n p l a a t s . D e onderste
d e u v e l k a n n u v a n onderen door het g a t i n den onderregel geschoven
w o r d e n . V o o r z i e t alleen het g a t i n d e n p o o t v a n l i j m zoodat het z i j s t u k
kan draaien.

18. — Het in elkaar zetten van de bladen.
W e l l i c h t k a n men een s t u k hout k r i j g e n , d a t breed genoeg is voor het m i d d e n b l a d v a n de tafel, doch
de z i j s t u k k e n moeten waarschijnlijk u i t twee of drie s t u k k e n g e m a a k t w o r d e n . A l s het eenigszins k a n
moet m e n slechts één verbindingsnaad m a k e n ( l i n k s op de teekening), gaat d i t niet d a n heeft m e n er
twee noodig (rechts). L a a t de houtnerf zooveel mogelijk a a n s l u i t e n . M e n d i e n t er op te l e t t e n d a t mfiA
voor de buitenste s t u k k e n v a n de zij bladen niet de v o l l e lengte behoeft te g e b r u i k e n e n m e n d u s
korte s t u k k e n hiervoor k a n n e m e n , die m e n onder een hoek u i t e l k a a r z a a g t , w a a r d o o r m e n h o u t uitspaart. D e . b o r s t e n v a n de v e r b i n d i n g s t u k k e n worden recht afgeschaafd e n m e n v e r s t e r k t de verb i n d i n g zelf met drie of vier d e u v e l s . V o o r m e n de e l l i p s afteekent w o r d e n d e zij b l a d e n eerst, a a n d e
scharnieren* afgehangen.

A l s de l i j m d r o o g is legt men één uiteinde op de werkbank en lijmt
men de regels v a n de z i j k a n t e n vast. S l a d a a r n a het andere uiteinde
er tegen aan en zet het geraamte op den vloer. D r u k de deelen onm i d d e l l i j k weer met een paar sergeanten aan en kijk ook hier of alles
haaksch is (zie eveneens F i g . 13). Zoowel horizontaal als verticaal
moet men controle uitoefenen. M e n moet er voor zorgen zoo snel
mogelijk de deelen te l i j m e n .

13. — Controle of de deelen haaksch zijn.
Z a a g een latje af en m a a k er een p u n t a a n .
Z e t het langs de diagonalen v a n de u i t e i n d e n en
v a n de z i j k a n t e n der tafel en k i j k of de beide
diagonalen v a n één z i j k a n t of uiteinde even
l a n g z i j n . Is d i t het g e v a l d a n zijn de deelen
h a a k s c h . H e t latje moet i n doorsnede ± 1 bij
2 c . M . zijn.

14. —

De punt van het

latje.

M e n ziet hier het uiteinde v a n het
latje d a t s c h u i n afgesneden i s , waardoor het precies i n d e n hoek, die
poot en regel met e l k a a r m a k e n ,
past. M e n zorge er echter voor d a t
d i t latje niet te scherp gepunt i s ,
daar deze anders i n g e d r u k t w o r d t .

Spijker
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12. — Het geraamte wordt in elkaar gezet.

De u i t e i n d e n v a n de tafel worden afzonderlijk i n e l k a a r gezet voor de zijs t u k k e n bevestigd worden. V o o r het s t e v i g v a s t z e t t e n v a n de v e r b i n d i n g heeft
m e n sergeanten noodig. Zet één poot op de w e r k b a n k , l i j m de beide regels
v a s t en s l a d a a r n a de tweede poot aan de regels. D r u k de deelen o n m i d d e l l i j k
d a a r n a met een paar sergeanten s t e v i g i n e l k a a r en k i j k of het geheel h a a k s c h
is. D e beste wijze o m d i t te doen ziet m e n i n F i g . 13 gedemonstreerd, w a a r we
d u s meten of beide diagonalen even l a n g z i j n . V e e g de o v e r t o l l i g e l i j m weg vóór
deze h a r d w o r d t .
~

! \

Spijker ^

\

6
... - - -

Touw

\

ood

2 0 . — Hoe men de zijbladen
19. — Het afschrijven van de ellips.
T e e k e n de assen A B e n C D rechthoekig op e l k a a r en bepaal de lengte en de breedte v a n de
e l l i p s , i s d u s lengte en breedte der tafel. Meet de lengte E B e n zet deze v a n D . u i t af op de lijn
t A B , m e n v e r k r i j g t d a n de p u n t e n F en G . S l a een p a a r d u n n e spijkertjes op de plaatsen F , G en D .
K n o o p een d u n t o u w t j e o m de d r i e spijkers. V e r w i j d e r de s p i j k e r bij D en v e r v a n g deze door een
p o t l o o d . H o u d t het t o u w steeds s t r a k en trek n u de e l l i p s . Z a a g het hout m e t een s p a n - of schrobz a a g aan de buitenzijde langs de afgeteekende lijn door e n schaaf de zaagsnede bij volgens, de
afgeteekende l i j n . D e k a n t k a n afgerond worden of m e n steekt er een profieltje aan zooals i n F i g . 2 1 .

afhangt.

D e scharnieren worden op den onderkant bev e s t i g d . V o o r ieder b l a d g e b r u i k t m e n er d r i e . Ze
moeten i n het h o u t worden ingelaten aan de onderzijde en w e l zoo, d a t het m i d d e n v a n het scharnier
in hetzelfde v l a k l i g t als de onderkant v a n m i d d e n en z i j b l a d . M e n g e b r u i k t een k r u i s h o u t of keephoutje
o m er z e k e r v a n te z i j n d a t de diepte v a n de verz i n k i n g niet te groot of te k l e i n i s . A l s ze niet ingelaten worden ziet m e n bij neergeslagen zij bladen
een spleet ter d i k t e v a n het scharnier.

2 1 . — Hoe men het middenblad bevestigt.
O m het m i d d e n b l a d v a s t te z e t t e n , d r a a i t
men schroeven d o o r de regels i n het b l a d .
Hiertce m a a k t m e n kleine u i t k e p i n g e n a a n
de bitnënkanten v a n de regels, zooals op
bovenstaande teekening te zien i s . Boor eerst
de galen en m a a k d a n de u i t k e p i n g e n m e t
een guts. O p deze teekening ziet m e n eveneens Ii3e het profiel k a n zijn volgens h e t w e l k
men den r a n d v a n het b l a d k a n a f w e r k e n .
^ i e b r i | i k d i k k e schroeven.

22. — Gebruik van den politoerbal.
D e tafel k a n i n verschillende kleuren gepolitoerd worden. De
p o l i t o e r b a l bestaat u i t zacht k a t o e n , d a t met een stevigen doek
omwonden i s . D r a a i den b a l steeds r o n d , zooals op de teekening
te zien i s , en e i n d i g met lange, gelijkmatige streken langs de nerf.
S c h u u r do tafel met fijn, g e b r u i k t schuurpapier af n a iedere
bewerking. O p d i t politoeren komen we nader terug.
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Zaag de daken u i t 5 m . M . d i k r n p l e x . D e kanten moeten schuin bijgewerkt worden

Dak A

waar zij elkaar raken. De o m t r e k k e n mogen niet o p het hout geplakt w o r d e n ,
het verdient aanbeveling ze te calqueeren.

O o k k a n men de o m t r e k k e n o p

het hout leggen en de hoeken met spijkergaatjes

/

afteekenen. Deze teekens

worden d a n met potloodlijnen verbonden.

y

POPPEN-

/

HUIS

/

^Schoorsteen E
J-duims

hout (12 a 13 m . M . d i k ) gelijmd o p den z i j m u u r . D e d a k e n

uitgekeept

worden, waar de schoorsteen

moeten

ze raakt. N i e t u i t k n i p p e n en o p het

hout p l a k k e n ! G e b r u i k een stuk calqueerpapier!

ié

Keukenfornuis

lil

5 m . M . d i k t r i p l e x . Teekening o p het hout p l a k k e n en de zijkanten zwart maken.
Bovenaan k a n m e n een plank bevestigen (zie stippellijnen).

^Dak B
Deze a c h t e r k a n t tegen den m u u r p l a k k e n o m de ruimte i n het k e u k e n f o r n u i s te v u l l e n .

***** -•••x^'.iém^

MET

Schoorsteen

MEUBELS
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"s
5 m . M . d i k triplex, gelijmd o p
den wand v a n de slaapkamer.
Geschilderd

Achterkant van het Fornuis

/

/

—

—— — — —

*\

Bijbehoorende schilderijen zijn gekleurd

i n overeenstem-

en versierd en geplakt o p k a r t o n

m i n g met de deuren v a n de

of d u n t r i p l e x .

kamer.
4 m . M . d i k t r i p l e x wordt
o p den bovenkant v a n het

^ E i n d van den buitenmuur

van den buitenmuur

dressoir g e l i j m d .

Raamkozijn G

^

Twee s t u k k e n v a n 3 m . M .
t r i p l e x op den m u u r plakken,

Schoorsteenmantelplaat
^ Achter- en voorkant van het dressoir
< A'

s

)

v

x

v

V \ j

V

;

/

5 m . M . d i k triplex, gelijmd i n de gaten
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de buiten-

lijn komt.

1 ' " ' ^^ ^^^ ^^
/

zoodat

m u u r t o t de aangegeven

van den schoorsteenmantel.

Zijkant vaii
het dressoir

I

7 % ;

i - r ifiT V i

A c h t e r - en v o o r k a n t v a n 4 m . M : d i k
t r i p l e x . D e deuren kuhnen uitgezaagd en
v a n hengsels voorzien worden als men d a t
wenscht. O o k k a n men een klein lijstje
er langs zetten, waardoor het geheel een
n a t u u r l i j k e r effect m a a k t . D e v o o r k a n t e n
v a n de laden worden opgelijmd langs de
stippellijnen. De a c h t e r k a n t is v l a k .

Pit
Twee s t u k k e n v a n
4 m . M . dik triplex.
Voor- en achterk a n t v a n het zijstuk worden vastgelijmd
tusschen
voor- en achterzijde (stippellijnen).

Voorkant van de lade!
1

^ « ^ ^

. ^

an
Voorkant
van d e ' l a d e » !

3 m . M . d i k t r i p l e x , gelijmd op den
voorbant v a n het dressoir.

Het

meubilair k a n o p verschillende wijzeri versierd worden. M e t smalle

x

lijstjes k a n m e n een paneel nabootsen. D e u r k n o p p e n e.d. k a n m e n i n
speelgoedwinkels koopen.

? Zitting van den stoel \

'*
r

A

Stoelleuning

Dak D

.

t&élXW^M

IVoeteneinde van het ledikant^

HET HUIS IS KLAAR
Dit

Twee s t u k k e n v a n 4 m . M . t r i p l e x .

aardige buitenhuis, compleet met meubels, k a n

gemakkelijk gemaakt

worden als m e n de duidelijke

aanwijzingen, die gegeven worden i n den tekst v a n
„Ik
Twee regels v a n 4 m . M . t r i p l e x , gelijmd in de zijkanten.

J
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voor de tafel.

^ ~

''star's

*

*

P

\

1
, gelijmd tusschen
hoofd- en voeteneinde voor de matras. Men bedekt de matras met beddegoed.
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m a a k a l l e s " opvolgt.

\

\

Haardvuur
Kleur

\

den

deze teekening en l i j m haar o p

m u u r o m de opening te v u l l e n v o o r

den schoorsteen v a n de slaapkamer.

\
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$ K l e u r d i t met
m
^
waterverf.
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5 m . M . triplex, gelijmd o p den* m u u r v a n de eetkamer.

A l s de

schoorsteenmantel en de plaat zijn aangebracht, k u n n e n ze donker-

B l a d v a n 4 m . M . d i k t r i p l e x , gelijmd o p de zijkanten.

b r u i n geverfd of gebeitst worden.

Zijkant
van de
kleerenkast

mmJt'-'V^

^

Kleerenkast, voor- en achterkant .

^

I S t i p p e l l ij n e n
Itoonen aan
• waarde voor-en
I achterkant v a n
ide* kleerenkast
I worden vastgelijmd.

Twee

stukken

van 4 m . M . d i k
triplex.

A l s men twee s t u k k e n moet zagen volgens dezelfde teekening, d a n m a a k t
afdruk v a n d e n v o r m o p papier en p l a k t deze o p het hout. O o k k a n men twee s t u k k e n tijdelijk o p e l k a a r
spijkeren met de teekening naar boven en beide i n één keer uitzagen. M e n gebruike voor alle deelen t r i p l e x , t e r w i j l m e n voor de meubelen o o k satijnnoten of een andere hiervoor geschikte
houtsoort k a n toepassen.
m

Voor- 'en achterkant v a n 4 m M . d i k triplex
De deur wordt uitgezaagd en met scharnieren bevestigd. D e zijpaneelen worden gev u l d met stof die a a n den achterkant wordt
vastgelijmd. V o o r den a c h t e r k a n t zaagt men
niets u i t .

Twee
s t u k k e n v a n 4 m.i

e

n

e

e

r

s

t

0

0

1

1

\

5 m . M . t r i p l e x , gelijmd o p d e n schoorsteenmantel v a n de eetkamer.

1

dik t r i p l e x .
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CONSTRUCTIE-TEEKENING

Electrisch voortbewogen
Motorboot
op één versnelling
In den tekst van het artikel wordt aangeduid hoe deze veranderd kan
worden in het luxe-model-drie versnellingen en een terugkoppeling.

Het afschrijven van
het boegblok.

Het boegblok afgewerkt.

2. Lijm en spijker den achtersteven aan de
boorden vast.

i . Schroef en
lijm de boorden
aan het boegblok.

10. Schroefbuis volgt
de helling waarin het
gat geboord is.

3. Schuur de boorden
af met schuurpapier om
een stuk hout gewonden.

Gebruik het gegeraamte om den bodem
en het dek af te schrijven
(voor beiden moet men
0.3 c.M. triplex gebruiken).

5. Als men den
bodem en het dek
uitzaagt, moet men
ongeveer 0.15 c.M.
grooter uitzagen.

. Met schuurpapier schuurt
men bodem en dek gelijk met
de boorden. De boeg wordt
afgerond.

7. Binnenkant van de
boot geverfd.

8. Hoe en waar men
het gat voor de schroefbuis boort.

9. Houdt de boor
scheef tot de klembuis
van het booromslag den
bodem raakt

SCHROEVENDRAAIER
13. Het meten
van
het blok,
waarop de motor
bevestigd is.

11. Blikken haakje,
dat de schroefbuis op
haar plaats houdt, beide
deelen worden aan elkaar gesoldeerd.

14. Motor wordt
op het steunblok
gemonteerd.
15. Met vier schroeven zet
men het blok, waar de motor
op bevestigd is, aan den bodem
vast.

16. Rondkop-schroeven, die
als polen en als contactknoppen dienst doen.

SCHAKELAAR

17. Houten blok 7.6 x 1.6
x 1.3 c.M. hetwelk er voor
zorgt dat de batterij in contact blijft met de contactknoppen.

BATTERIJBLOK

SCHEIDINGSWAND
18. De scheidingswand op
zijn plaats.

19. Hoe men de draden legt voor het model
met één versnelling. — Voor de drie versnellingen, zie den tekst.

20. Gaten in het dek voor het luik in den cockpit. Stuk A
moet in één deel uitgezaagd worden om den onderkant van
het luik te vormen. Breng een lijstje van 0.9 x 0.3 c.M. aan
langs de tijden en den voorkant van den cockpit.

2i. Het luik met een insnijding aan den onlerkant om
den motor vrij te d>en loopen,
als dat soms noodigmocht zijn.

22. Doorsnede, waarbij men kan zien waar
de juiste plaats der roerstang is en hoe deze
loopt.

23. Roer wordt om de roerstang gebogen, de kanten
worden gesoldeerd.

24. Waar de waterlijn aangebracht moet
worden.
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