
5Nachtstoelkast

Het nachtkastje in de vorm van een stoel met veel afzetruimte 

was een populair ontwerp. Dit meubel is ontworpen door de zus 

van de bewoners, waar wij binnen mochten kijken. Het is een 

eenvoudig en tijdloos ontwerp met veel ruimte voor een lampje, 

wekker en boek.
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Nodig
Vurenhout 4,4 x 4,4 cm

a – 2 balkjes van 89,7 cm lang

B – 7 balkjes van 31,2 cm lang

c – 3 balkjes van 40 cm lang

D – 4 balkjes van 14 cm lang

e – 2 balkjes van 39 cm lang

f – 2 balkjes van 40,3 cm lang

triplex 3 mm dik

G – 2 platen van 89,7x40 cm

H – 1 plaat van 40x20 cm

J – 3 platen van 40x15 cm

K – 2 platen van 40x40 cm

L – 8 strookjes van 40,3x4,7 cm

andere materialen

• deuvels ø 8 mm + houtlijm

• grondverf

• Flexa acrylverf F6.10.70

Werkwijze
Bevestig voor de rugplaat vier balkjes B met houtlijm 

en deuvels op de aangegeven maat tussen de twee 

balkjes A. Maak de voor- en achterkant dicht met de 

platen G. Zaag de uitsparing voor de balkjes D en E zo 

in de drie balkjes C, dat er een lip van 1 cm overblijft. 

Breng de overgebleven drie balkjes B tussen de balkjes 

D en E aan. Lijm deze balkjes D en E vervolgens in de 

uitsparingen van de balkjes C. Lijm de plaat H op het 

frame van het bovenste schap en laat dit plaatje aan de 

achterkant 5 cm uitsteken. Lijm een plaatje J onder dit 

frame. Lijm de andere twee plaatjes J op en onder het 

frame van het middelste schap. Zet deze twee schap-

pen met houtlijm en deuvels tegen de rugplaat vast. 

Bekleed de twee poten F met de strookjes L. Bevestig 

de twee poten F met deuvels tegen de onderkant van 

het frame van het onderste schap. Maak de bovenkant 

van dit schap dicht met een plaat K. Zaag uit de tweede 

plaat K de uitsparingen voor de poten L en zet deze 

plaat tegen de onderkant van het frame vast. Bevestig 

ook dit frame met houtlijm en deuvels tegen de rugplaat. 

Zet het nachtstoelkastje in de grondverf en schilder het 

in de gewenste kleur.

Bij het maken van deze werktekeningen zijn we uiterst 

zorgvuldig te werk gegaan. Maar de redactie kan zich niet 

aansprakelijk stellen voor eventuele onvolkomenheden in tekst 

en tekeningen. Controleer daarom de gegevens nauwkeurig 

voordat je de materialen aanschaft.


