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נדנדה
:כלים נדרשים

. סולם, מברגה, דיסק קטן, לטשת אקצנטרית, רוטר, מסור שולחן, קסון'ג

: חומרים נדרשים

.4*40- ברגי סיבית  , 5*100- ברגי סיבית  , 6*150- ברגי סיבית 

.10אום טבעת  , 10מוט הברגה  , 5/16אום + שייבא 

.שפכטל עץ, ל 'דבק סופר ג, ספוג , צבע 

: גוף הנדנדה

' יח4 -  (עמודי צד)'  מ2.40 - 100*100

' יח1 - (גשר)'  מ2.60 - 150*150

' יח2- '  מ1.10 - 100*100

'  יח4-  מ " ס50 - 100*100

:מושב הנדנדה

'  יח8-  מ " ס60 - 50*100

' יח3-  מ " ס55 - 50*100

'  יח6- '  מ1.66 - 25*100

' יח9-  '  מ1.66 - 25*50

' יח1- '  מ14.7 -  25*50

:ידיות

' יח2- מ " ס40 - 25*100

גוף הנדנדה

. מעלות20בשני הצדדים חותכים בזווית של (' מ2.44)2ומחלקים ל(' מ4.8 100*100)לוקחים את שתי העמודים (1

. הפאות4וחותכים בכל , מ מכל קצה" ס3מודדים . יוצרים את השפיץ הכתום משני הצדדים, לוקחים את קורת הגשר(2

.מניחים לייבוש,  שכבות צבע 2צובעים בעזרת ספוג את העצים החתוכים ב(3

.חשוב שההגבהה בשתי הרגליים תהיה שווה.  רגליים מוגבהות2מעמידים את הקרש מיועד להיות הגשר ומצמידים אליו (4

. בכל צד6X150מבריגים שני ברגי , מבריגים את הרגליים אל הגשר(5

. כדי שנוכל לחבר את זוג הרגליים הנוספות, מעמידים את הרגלים ומשעינים את הגשר על סולם(6

.חשוב לדאוג שהמרחק מן הקצה זהה למרחק של זוג הרגליים השניות מן הקצה,      מניחים את זוג הרגליים

.מצמידים קרש בין זוג רגליים קרובות מסמנים את הקו של החיבור ביניהם שיהווה סימון משתמשים בפלס (7

.   חשוב שהסימונים יהיו מדוייקים בכדי שהקרש לחיתוך  יכנס בדיוק בין הרגליים

.כך שנוצר טרפז,  מעלות משני צדדיו25מנסרים את הקרש בזווית המתאימה (8

. מכל צד6*150 ברגים  2מחזיקים את הקרש בין הרגליים כך שהוא צמוד אליהם ומבריגים (9

והנדנדה תהיה סימטרית, מקבעים זמנית עם לאטות בכדי שהמרחקים ישארו כמו שהם היו. יוצרים קיבוע זמני(10

. בצורה נגדית כמו טרפז,  מעלות בכל צד45עושים חיתוך של )מ " ס60 באורך 100*100-  יחידות8חיזוקים קטנים (11

. מעלות35חותכים בצד אחד חיתוך נוסף של ,  מעלות בשתי הצדדים45       לאחר שיצרנו זוית של 

.6*150לברגים " ל'סופר ג"מחברים את החיזוקים לקורות למעלה בעזרת דבק (12
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ספסל

, קסון 'לפי השרטוט חותכים בג. מ" ס55יוצרים שבלונה כמו בתמונה על קרש אחד של  (13

.קסון' הקרשים הנותרים את השבלונה וחותכים בג2      בעזרת הצורה שנוצרה משרטטים על 

.מלטשים בעזרת דיסק (14

.קסון ומלטשים לפי הצורך עם דיסק'חותכים בעזרת ג. חצי עיגול בקצה- מ" ס64משרטטים על כל לוח של  (15

.ים' סנדוויצ3ועוד קצה מעוגל  יוצרים ( מ" ס55)קצה בזוית ישרה ( מ" ס60)מחברים בעזרת דבק וברגים קצה אחד מעוגל  (16

.והקורה שבאמצע על הרצפה, מ כך ששני הקורות המעוגלות באוויר" ס5.75ים במרחקים של 'מעמידים את הסנדוויצ (17

.  בכל חיבור5*100מבריגים בורג . כעת מתחילים להבריג את הלוחות והלאטות אל התחתית של הספסל (18

.ממשיכים עד סוף תחתית הספסל.      סדרו כרצונכם לסירוגין את הלאטות והלוחות  

. בתחילת המשענת10ולוח ' לאחר שסיימתם את כל התחתית מבריגים לאטה אחת באלכסון בחיבור של הסנדוויץ (19

. אחד לכל חיבור.  ברגים4מבריגים ,  חיבורים ולא שלושה4אך מכיוון שיש ,       במשענת שיטת ההברגה נשארת כמו שהיא

.חוזרים על פעולה זו גם בצד השני.  ומבריגים50*100קורה '  לוחות הבסיס של הסנדוויץ2מניחים בין :      מכינים את הידיות

.בין הידיות'  מ47.6כעת מחברים את הלאטה באורך  (20

. ויוצרים בו קימור כדי שיתאים לידית ,10לוקחים לוח  (21

.ממשיכים להבריג את הלאטות והלוחות עד סוף הספסל (22

.על מנת להסתיר את את הבגים והחורים מכסים אותם בשפכטל (23

.       חשוב לערבב טוב את השפכטל לפני השימוש

.      ניתן למרוח את השפכטל בעזרת כל כלי מריחה מחכים שהחומר יתיבש דקות ספורות

. קודחים חור מבסיס הספסל אל צידו השני, הופכים את הספסל (24

.מחברים שאקל לכל טבעת. מלמטה מקבעים עם שייבה ואום.       מבריגים מוט הברגה אליו מבריגם טבעת מלמעלה

. הלוחות של הבסיס 2קודחים חור ב . מחזירים את הספסל לעמוד רגיל (25

,       מבריגים בהתחלה באחד מהם מוט הברגה

. בסדר הזה, אום+  שייבות 2+       לפני שמכניסים אותו דרך הלוח השני מבריגים אליו אום 

.מקבעים בעזרת שייבה ואום,       ממשיכים להבריג את המוט הברגה דרך הלוח השני

.חוזרים על הפעולות האלה גם בצד השני.  השייבות שמים שאקל2      בין 

. מלמעלה מקבעים עם שייבה ואום, מלמטה מחברים טבעת, מבריגים מוט הברגה. מלמטה, קודחים בין החיזוקים (26

. מורידים את הקיבועים הזמניים(27

.  טבעות33מאחורה ,  טבעות42     מחברים בעזרת שרשרת את הטבעות של הנדנדה אל הגוף מקדימה 

הנדנדה מוכנה

תיהנו


