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Hemelbed
Voor veel mensen is een hemelbed het summum
van romantiek. Deze hemelbedombouw is strak
en sober en tegelijkertijd romantisch en stijlvol.
Om het helemaal af te maken, drapeer je er een
mooie stof overheen. Ook daarvoor kun je bij
Praxis terecht.
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Zaag alle delen met de cirkelzaag volgens
tekening 1 of laat alles zagen door de Zaagservice van Praxis.
n Je gaat eerst de vier staanders maken. Bekijk
tekening 3 en 4 om te zien hoe de delen A
en B straks om de lange delen C en D moeten worden bevestigd.
n	Teken op de delen A een lijn af op 9 mm
vanaf de zijkant. Boor met een boortje van
3,5 mm op deze lijn de gaten voor de
schroeven voor. Begin op 3 cm vanaf de korte
kanten en plaats ze vervolgens om de
19,4 cm. Gebruik hierbij tevens een verzinkboor.
n Om op een handige manier de delen A en B
aan elkaar te monteren, maak je eerst twee
hulpstukjes van 10x10 cm uit een reststukje
MDF (zie de delen E in tekening 1).
n Zet deze stukjes met een lijmklem vast aan
de korte kanten van deel B (tekening 2). Zet
deel B op de lange kopse kant en voorzie de
andere lange zijde van houtlijm. Leg deel A
nu op B, en op de hulpstukjes. Het geheel
kan nu niet omvallen. Het gebruik van een
workmate kan hierbij handig zijn.
n Boor door de gaten van A de kopse kant van
B voor.
n	Schroef het geheel vast met schroeven van
3,5x35 mm en verwijder de lijmklemen.
Maak zo ook de drie andere staanders.
n	Leg twee staanders op de grond met de
delen A onder en leg een van de delen C
erop. Schuif de staanders aan, zodanig dat
deel C tussen de delen B ‘klemt’. Zorg dat
de bovenkant van deel C gelijk valt met de
kopse kanten van deel A/B (tekening 3).
Voorzie de te verbinden delen met houtlijm
en schroef ze aan elkaar met 4 schroeven
van 4,0x30 mm (tekening 3: je schroeft
vanuit C in A). Boor deel C wel eerst voor met
een boortje van 4 mm. Gebruik tevens een
verzinkboortje.
n Doe dit ook met de twee andere staanders
en het tweede deel C. Bekijk goed de tekeningen 3, 4 voor de juiste rangschikking van
de delen.
n Bevestig aan elk van deze twee samengestelde delen een deel D. Schroef (4,0x
30 mm) door D in B. Boor ook hier eerst de
delen D voor met een boortje van 4 mm en
gebruik ook hierbij een verzinkboortje.
De delen D steken dus nu omhoog.
n

Materialen
n MDF 244x122 cm, 18 mm
n MDF 244x40 cm, 18 mm
n	Houtlijm
n	Schroeven 4,0x30 (32x), 3,5x40 (48x)

Gereedschap
n	Cirkelzaag
n	Lijmklemmen
n Verzinkboor
n Boortje 3,5 en 4 mm
n	Accuboormachine

Maakprijs
Tip Omdat de zuigende werking van MDF het
grootst is aan de kopse kanten is het verstandig
deze twee keer te gronden.
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Maaktijd dag
Een dag
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Stappenplan

Draai de beide delen om, zodat de onderkanten van de staanders omhoog wijzen.
Zet nu alle delen volgens tekening 4 aan
elkaar vast.
n	Laat de lijm goed drogen.
n Ontvet het MDF goed, vul alle gaten met
plamuur, schuur het MDF licht op, grond het
en lak het daarna tweemaal. Schuur ook licht
op tussen de verflagen. Gebruik bij voorkeur
een schuurblokje of schuurmachine.
Zo heb je overal dezelfde schuurdruk en
voorkom je oneffenheden.
n
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De maten van het hemelbed zijn afgestemd op
een bed van 210 cm lang en 150 cm breed. Als je
bed een andere maat heeft, pas de maatvoering
dan hierop aan.
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Maatvoering
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Tekening 1
Alle maten zijn
in centimeters.
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