
MAAK HET ZELF:

HOUTOPSLAG

BOODSCHAPPENLIJST

UW HAARDHOUT STOER GESTAPELD
Haardhout netjes opbergen? Dat kan met deze stoere houtopslag. Deze metalen hoekstukken 
geven deze eenvoudig te maken constructie een stoere uitstraling. De houtopslag is niet alleen 
praktisch in het gebruik, maar ook een eyecatcher in uw tuin.

KLUSPROFESSOR #41

❏ Boormachine❏ Boor 3 mm❏ Schroefmachine❏ Zaag
❏ Schuurpapier (om het  oppervlak gladder te  maken)

 Boormachine Boor 3 mm Schroefmachine
 Schuurpapier (om het  oppervlak gladder te 

Moeilijkheidsgraad: 

Deze houtopslag kan ook dienst doen als ‘garden 
divider’. Bijvoorbeeld om uw kliko’s achter te ver-
stoppen of als achterwand van uw buitenkeuken.

OOK ALS ‘GARDEN DIVIDER’

• 9x  Paal geschaafd haaks 8,8 x 8,8 x 180 cm (Celfi x® verduurzaamd)
• 1x Paal geschaafd haaks 8,8 x 8,8 x 210 cm (Celfi x® verduurzaamd)
• 4x  4-Hoek
• 4x  3-Hoek
• 96x Schroeven 6 x 30 mm
• 4x  Schroeven 4 x 16 mm

ADVIES Koop meer schroeven dan u nodig heeft.



Powered by

VOORBEREIDING

KLUSADVIES
• Om scheurvorming te voorkomen, is het 

advies de gaten voor te boren met een 
dunnere boor dan de dikte van schroeven.

• Schroef bij een vlakke plank-op-plank 
montage de schroeven diagonaal in het hout 
ten behoeve van de stabiliteit.

TIPS
• Als u de schroeven niet soepel in het hout 

krijgt, gebruik hiervoor dan groene zeep.
• Eventuele ruwe delen kunnen opgeschuurd 

worden.
• Harsvorming kan worden weggehaald met 

terpentine. 

KLUSPROFESSOR #41

Zaag de planken op maat volgens de maten en aantallen hieronder. 

STAPPENPLAN

 Te zagen in Aantal  Omschrijving  Onderdeel 
Paal geschaafd    4 Staanders A
8,8 x 8,8 x 180 cm (4x)  
Paal geschaafd    4 Liggers B
8,8 x 8,8 x 180 cm (4x)  
Paal geschaafd   8,8 x 8,8 x 180,5 cm 1 Ligger C
8,8 x 8,8 x 210 cm ( 1x)  
Paal geschaafd   8,8 x 8,8 x 30 cm  4 Liggers D
8,8 x 8,8 x 180 cm (1) 
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HOUTOPSLAG

Leg de 4-hoeken op ongeveer de juiste afstand en plaats 
hiertussen de palen (onderdeel B). Voor de zijkanten gebruik 
je de liggers (onderdeel D). Als alles in op de juiste plek ligt, 
schroef je de balken vast op elke hoek (totaal 32 schroeven 

6x30 mm)

Monteer in elke 
4-hoek een 
staander 

(onderdeel A) 
(totaal 16 

schroeven 6x30 
mm)

Monteer de bovenkant 
van de haardhout-

opslag op de 
staanders (onderdeel 
A) en schroef deze op 
elke hoek vast (totaal 

16 schroeven 
6x30 mm)

Plaats nu de ligger in het midden (onderdeel C) tussen 
de palen (totaal 4 schroeven 4x16 mm)

Leg de 3-hoeken op ongeveer de juiste afstand en 
plaats hiertussen de palen (onderdeel B). Voor de 

zijkanten gebruik je de liggers (onderdeel D). Als alles 
op de juiste plek ligt, schroef je ze vast op elke hoek 

(totaal 32 schroeven 6x30 mm)
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* Eventuele palen met diamantkop kunt u met de kop naar boven plaatsen.


