Stappenplan
DIY (steiger)houten bankje
Wil jij een zelfgemaakt houten
bankje voor in de tuin of entree? Zet
er leuke potten en gezellige planten
op of gebruik het als schoenenrekje.
Bekijk hier ons stappenplan!

Goed om te weten:
In dit voorbeeld maken we een houten
bankje van gebruikt steigerhout. De
afmetingen van dit bankje zijn 90 cm breed
en 43 cm hoog. Gebruikt steigerhout is
geschikt voor buiten gebruik en het is niet
noodzakelijk om deze met steigerhoutbeits
te behandelen Je kan uiteraard ook voor
een andere houtsoort kiezen. Denk
bijvoorbeeld aan ons oude barnwood.
Bekijk ons assortiment steigerhout en
barnwood hout.
Benodigdheden
•

2 planken gebruikt steigerhout van 32x200x2500 mm

•

Schuurmachine met korrel 80 schuurpapier

•

Accuboor

•

Rolmaat

•

Meetpotlood

•

Afkortzaag met gradenboog of eventueel een gewone zaag

•

10 schroeven van 40 mm

Stap 1 Benodigdheden
Leg alle benodigdheden van tevoren klaar, deze
zie je hiernaast.

Stap 2 Schuren
Schuur de plank rondom op naar hoe glad of
ruw je deze wilt. Wij gebruiken hiervoor een
schuurmachine met korrel 80 schuurpapier.

Stap 3A Op maat zagen bovenste plank
Zaag de plank die je gebruikt voor de bovenkant
op 90 cm met beide zijden in een hoek van 30
graden. Dit gaat het makkelijkst met een
afkortzaag met gradenboog, maar je kan dit
ook met een gewone zaag doen.

Stap 3B Op maat zagen zijkanten
Zaag 2 planken die je gebruikt voor de zijkanten
op 50 cm met beide zijden in een hoek van 30
graden.

Stap 4A Op maat zagen onderste plank
Zaag de plank op 117 cm met beide zijden in een
hoek van 30 graden.

Stap 4B Zagen onderste plank
Zaag de plank door de helft, van 20 cm breed
naar 10 cm breed.

Stap 5A Voorboren
Boor de gaten voor om de zijkanten aan de
bovenplank vast te zetten.

Stap 5B Vastschroeven
Boor de schroeven daarna vast met de
accuboor.

Stap 6 De onderste plank plaatsen
Plaats de onderste plank tussen de zijkanten,
waar deze precies goed aansluit. Dit is ongeveer
in het midden. Boor ook hier gaten voor en boor
daarna de schroeven vast.

Het eindresultaat
Goed gedaan! Veel plezier ervan!

