Zelfgemaakt:
buurjongetjetafeltje
Omdat buurjongetjes de schattigste jongetjes zijn. Die jou
altijd het eerste kopje modderwater’thee’ aanbieden. Zo zie ik
het graag!
(Je hoeft de ‘thee’ niet op te drinken. En bovendien hoef je
het modderwater niet achter het buurjongetje op te ruimen.
Bonus!)

Ik maakte dit tafeltje uit oud pallethout en een in stukken
gezaagd stammetje. Best karaktervol geworden, vind ik zelf.
Het geheel doet me lichtelijk aan ‘Ezeltje strek je’ denken:).
Werkwijze

Neem drie planken pallethout, leg ze naast elkaar en
meet de totaalbreedte op (bv. 3 x 14 = 42 cm)
Zaag de planken op dezelfde lengte af als de
totaalbreedte, zodat je een vierkant krijgt. Schuur
netjes en leg even opzij.
Zaag een balkje of stammetje in vier stukken van min of
meer dezelfde lengte (ong. 30 cm).
Neem twee andere plankjes, die net iets minder lang zijn
dan de planken van pallethout. Boor in één van deze
plankjes op elke hoek een gat, en smeer er wat houtlijm
omheen.
Smeer de bovenkant van een van de stammetjes in met
houtlijm, klem hem vast (bijvoorbeeld in een werkbank)
en leg het plankje van daarnet er met één van de gaten
bovenop (leg lijmkant op lijmkant). Draai van bovenaf
een lange schroef door het plankje en in het stammetje.
Herhaal met de andere kant. Je hebt nu één plankje met
twee poten (stammetjes) eraan vast. Herhaal met het
andere plankje en de andere twee poten.
Leg de lelijke (onder)kanten van het vierkant van
pallethout naar boven, met de planken verticaal voor je.
Smeer boven- en onderaan een horizontale strook in met
houtlijm.
Smeer de twee plankjes met poten ook in met lijm en leg
ze haaks – dus horizontaal – op het vierkant. Pas en
meet zo dat je tevreden bent over de plaatsing van de
poten.
Schroef elke poot rondom vast met vier schroeven (boor
eventueel voor) en zorg dat ook de middelste plank van
pallethout met vier schroeven vast komt te zitten op het
‘dwarsbalkje’.
Herhaal dit aan de andere kant en keer om.
Schuur/zaag/vijl de poten bij tot ze even lang zijn.
Hele tafeltje klaar!
NB. Met wat langere poten is dit natuurlijk gewoon een kruk.

Neemt uw powertool ter hand en bespaart uzelve de 200 euro
waarvoor dit werkstuk in de hippere meubelwinkel vermoedelijk
als ‘robuust fair eco kids design’ zou worden aangeboden! Veel
plezier!

