
Dit zelfmaakplan hoort bij 

101 Woonideeën  april 2004

Spiegellijst
Bij het maken van dit zelfmaakplan is 

de redactie uiterst zorgvuldig te werk 

gegaan. Desondanks kan er in de tekening 

of de beschrijving een fout voorkomen. 

Controleer daarom altijd de gegevens 

voordat je materialen aanschaft en aan 

de slag gaat.

Ontwerp: Petra Lammers / Werktekening: Guido 

Barnhoorn / Styling: Cleo Scheulderman, Lique Jonkers 

(assistentie)  / Fotografie: Louis Lemaire / Materialen: 

Praxis

Bedtrolley

maten in mm

Dit heb je nodig
Vurenhout van 18mm dik

A - 2 lengtes van 1952 x 72 mm

B  - 1 lengte van 1916 x 72 mm

C  - 4 lengtes van 674 x 72 mm

D - 2 lengtes van 601 x 72 mm

E  - 11 lengtes van 406 x 72 mm

En verder

- 6 stalen raamhoeken van 150 mm

- 4 bokwielen van 50 mm

-  circa 60 spaanplaatschroeven van 4x40 mm

-  36 spaanplaatschroeven van 4x16 mm voor 

de raamhoeken

-  16 spaanplaatschroeven 4x16 mm voor 

de wielen

-  zijdeglansverf ‘Hoornwit 0601-R78B’ (Histor)

-  zijdeglansverf ‘Aqua 2020-B’  (Histor)

Mdf van 4 mm dik

F  - 1 plaat van 1952 x 442 mm

G - 1 plaat van 1800 x 442 mm

H - 2 platen van 750 x 442 mm

I   - 2 platen van 670 x 442 mm

J  - 2 stroken van 1960 x 80 mm

K -  4 stroken van 750 x 80 mm

In elkaar zetten
• Maak eerst het raamwerk voor de boven- en zij-

kanten • Zaag hiervoor 7 stuks van deel E in het 

midden voor de helft in, hetzelfde geldt voor 

2 stuks van deel D en zaag deel B vijf keer voor 

de helft in op de aangegeven maat van 322 mm 

• Schuif de delen in elkaar en lijm ze vast met 

houtlijm zodat een kruiswerk ontstaat • Monteer 

daarna voor de zijkanten de delen E (2x) en de 

delen C (4x) met behulp van houtlijm en schroeven 

en monteer voor de bovenkant de delen E (2x) en 

de delen A (2x) ook met houtlijm en schroeven 

• Zet daarna de zijkanten vast aan het bovendeel 

met stalen raamhoeken (3 per kant); let hierbij op 

haaksheid. • Bekleed het frame met 4mm mdf 

met behulp van houtlijm: eerst de grote vlakken 

van boven- en zijkanten, daarna de stroken J en 

K onder verstek • Schroef de bokwielen tenslotte 

tegen de onderkant van de zijkanten vast (2 per 

kant).

Materiaalkosten 
circa € 70,- (exclusief verf)
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