Skab
noget
sjovt
Personlige
nøgleringe
Skab selv sjove, farve
strålende nøgleringe til hele
familien, så alle nemt kan
kende deres egen nøgle.

Vejledning

Nøgleholder
Det skal du bruge:
33 x 33 mm hobbyliste fyr
Sandpapir, korn 180
Lim
4 mm fin nylonsnor
eller lædersnor
Hus: 27 x 27 mm hobbyliste
Ansigt: 1 stk. rundstok
diameter på 22 mm
Dobbeltklæber til ophæng

Version 1

33 mm

27
mm
75 mm
123 mm

Værktøj:
Sav - fintandet
Skærekasse

6 x 16 mm snit

27 mm
171 mm

33

mm

217 mm
250 mm

36 mm

22 x22 eller
27 x 27 mm

Version 2

6 x 16 mm snit

Hul til blomst 8 mm

15°
- 30°
33 mm

25
mm

33
74 mm
122 mm
22 mm
rundstok

Find alt du skal bruge af materialer
og værktøj til dette projekt
på silvan.dk eller i din lokale Silvan

171 mm

222 mm
250 mm

mm

1. Hak skæres i listen ved hjælp af
skærekasse eller afkortersav med
dybdestop. Skær til sidst listen af
i længden (250 mm).

14 mm liste eller
lignende som dybdestop

2. Alle nøglevedhæng skæres:
45°

Drejes 180°

Afskæres
36 mm

3. Hul bores til snor, 5 mm bor med tape.
Dybdestop 20 mm fra spids.
4. Snor afkortes til 26 cm og brændes i enderne.
Snoren lægges dobbelt og begge ender puttes i hullet med lim.

20 mm

5. T
 il sidst slibes det fint og
ophænges med dobbeltklæber.

God fornøjelse

God service til gør-det-selv-folket.
Siden 1874.
Det skal være sjovt at skabe noget. Derfor tilbyder vi en lang
række services, der gør det lettere for dig at gøre det selv.

Savværk

Værktøjsudlejning
Lej alt fra rystepudsere
til rundsave – og slip for at
investere i dyrt udstyr.

Lån en gratis trailer til lige det,
du har brug for. Også uden
at købe noget.

Kom hurtigt rundt i
byen med en ladcykel.
Det er gratis, og du behøver
ikke købe noget.

Click & Collect

Drive-in

Nøgleservice

Gratis farvetoning

Få alle typer plader skåret
til efter mål. Du sparer tid
og får præcision ned til
mindste millimeter.

Bestil dine varer hjemmefra
og hent i din lokale Silvan,
når det passer dig.

Fyld traileren op med det,
du mangler til dit gør-det-selvprojekt. Med vores drive-in
er du hurtigt videre.

Gratis trailer

Få dine nøgler kopieret,
mens du venter. Vælg mellem
forskellige farver og motiver.

Lån en ladcykel

Få tonet din maling og
træbeskyttelse i den rigtige
nuance – helt gratis.

Læs mere om vores services på silvan.dk

