
 

ASZTALI LÁMPA WINKLER - Nr. 102246 
 
Anyaglista: 
1 rétegelt nyárfalemez 190 x 112 x 15 mm 
1 rétegelt nyárfalemez 290 x 70 x 10 mm 
2 rétegelt nyárfakocka 44 x 44 x 20 mm 
4 rétegelt nyárfaléc 300 x 24 x 10 mm 
1 alumínium lemezcsík 200 x 150 x 0,8 mm 
1 foglalat E14, kábellel és kapcsolóval 
2 kapupánt csavar M5 x 50mm 
2 szárnyas anya M5 
2 karosszéria alátét Ø 5,3 x 20 mm 
4 forgácslap csavar 3 x 30 mm 
4 félgömb forgácslap csavar 3 x 10 mm 
1 szemescsavar 1 x 16 mm 
 
 
Munkaleírás: 
1. Vágjuk ki a sablont a (B) részhez a 3. oldalról és a 

furatok helyeit ceruzával jelöljük a rétegelt falécre 
(290 x 70 x 10 mm). A lombfűrésszel vágjuk ki a (B) 
részt és készítsük el a leírás szerint a furatokat.  
Tipp: Ha nem áll Ø 28 mm-es Forstner fúró 
rendelkezésünkre, akkor rajzoljuk meg a kört (Ø 28 
mm) egy körzővel, és vágjuk ki egy lombfűrésszel. 

 Teszteljük, hogy a foglalat behelyezhető-e. Ha 
nem, akkor a nyílást egy félkerek reszelővel ki 
kell tágítani.  
Süllyesszük kissé a Ø 3 mm-es furatokat az 
egyik oldalon a 3 x 30 mm-es 
forgácslapcsavarok fejeinek. 
Ezután csiszoljuk le a (B) rész sarkait és a 
vágási felületeit  
egy csiszolópapírral. 

2. Rajzoljuk át a mellékelt ábrát  
a (C)-részekhez a két forgács fakockára  
(44 x 44 x 20 mm). Figyeljünk a fa rostirányára!  
A fúrást készítsük el a rajz szerint és 
kerekítsünk le két-két sarkot. Sorjázzunk le 
minden élet csiszolópapírral - kivétel a kifúrt 
homlokoldal. 
Rögzítsünk egy (C) kockát enyvvel és két 3 x 30 
mm-es forgácslapcsavarral az (B) részre. 

 
3. Fúrjuk ki az (A)-(190 x 112 x   

15 mm)-es lapot rajz szerint és 
süllyesszük a két alsó Ø 3 mm-es 
furatot. 
Rögzítsük a második (C) kockát 
enyvvel és két 3 x 30 mm-es 
forgácslapcsavarral az (A) 
alaplapra. 
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4. Jelöljük ki a furatok helyét a két (D)-(300 x 24 x 10 mm)-es lécre és fúrjuk ki egy ø 5 mm-es fúróval. 
Kerekítsük le a sarkokat az ábra szerint és sorjázzuk le az éleket egy finom csiszolópapírral. 

 
 
 
 
 
5. A blokk- és ceruzatartó készítése:  
 

Fűrészeljük le a többi (300 x 24 x 10 mm) rétegelt falemezlécet a következő lista alapján egy 
gérvágóval:  

 1. léc:  2 darab (E) 125 x 24 x 10 mm  
  2 darab (G) 20 x 24 x 10 mm 
2. léc:  3 darab (F) 92 x 24 x 10 mm. 
Enyvezzük a három (F) lécet pontosan egymásra és   
fúrjuk ki háromszor az enyv megkötése után egy Ø 10 mm-es  
vagy Ø 12 mm-es fúróval. Rögzítsük ezután  
az (E), (F) és (G) léceket a rajz szerint faenyvvel  
az (A) alaplapra. 

 
 A leírt jegyzettömbtartót a többi farésszel 

saját elképzelés szerint is elkészíthetjük.  
Tesztelő osztályunk néhány diákja például 
a jegyzettömbtartó helyett egy 
mobiltelefontartót, vagy pedig csak egy 
ceruzatartót készített az (A) alaplapra. 

 Az utolsó simítások után az összes farészt 
le kell kenni átlátszó lakkal, fa- vagy 
viaszlazúrral. 

 
 
6. A lámpabúra (H) a mellékelt alumíniumlemezből (200 x 150 x 0,8 mm) készül. 

Ehhez vágjuk ki a (H) sablont a 3. oldalról, a körvonalait húzzuk meg egy alkoholos filccel az 
alumínium lemezre, a furatok helyeit pedig jelöljük ki egy előszúróval. 
A négy furat helyét jelöljük ki még egy pontozóütéssel is, hogy a Ø 3 mm-es fúró ne csússzon el, a 
négy furatot sorjázzuk egy fémsüllyesztővel alulról és felülről.  
Vágjuk le egy kis lemezvágó ollóval a két kirajzolt sarkot és egyengessük ki a széleket könnyed 
kalapácsütésekkel egy vaslemezen. Az éles lemezéleket sorjázzuk le egy csiszolótömbbel. 

 A két, szagatott vonallal megrajzolt hajlítóvonalat húzzuk meg a 
sablon segítségével a (H) alumíniumlemezre és készítsük el a 90 °-os 
hajlításokat. A legegyszerűbben ezt egy hajlítószerkezettel 
végezhetjük el. Ha nem áll ez rendelkezésünkre, akkor két 70 mm 
széles és kb. 180 mm hosszú faléccel (egy mellékelve!) is 
meghajlíthatjuk. Ehhez feszítsük ki a lemezt a hajlítóvonalak mentén 
két pillanatszorítóval két faléc közé és hajlítsuk a két oldalfület 
egyelőre kézzel lefele. Tegyük a lemezt egy egyenes terelőlapra és 
dolgozzuk meg könnyed kalapácsütésekkel, míg a fülek szorosan a 
falécre simulnak. 

7. Húzzuk rá a (H) lámpaburát a (B) részre és rajzoljuk ki a négy furatot a (B) rész homlokoldalára. 
Szúrjuk elő a négy előrajzolt furatot és fúrjuk ki egy ø 2 mm-es fúróval kb. 10 mm mélyre. 
Használjunk ehhez lehetőség szerint egy akkus fúrógépet. 
Ha kívül lelakkoztuk (akrillakk), akkor az (H) lámpabúrát a (B) részre rögzíthetjük négy 3 x 10 mm-es 
forgácslapcsavarral. 
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8. Rögzítsük a két (D) állólécet két M5 x 50 mm-es kapupánt 
csavarral, alátétekkel és szárnyas anyákkal a   
(C)-kockák Ø 5 mm-es furataiba. 

 Csavarjuk a lámpafoglalatokat két 
műanyaganya segítségével a   
(B) rész Ø 28 mm-es furatába.  
LED-gyertyalámpát (E14 / 5-7 Watt) 
ajánlunk hozzá fényforrásként. 

 Fúrjunk az alsó (C)-kocka 
hátoldalának közepére egy Ø 2 mm-
es furatot kb. 10 mm mélyre és 
csavarjuk bele a mellékelt 
szemescsavart (RS). Nyissuk ki egy 
csőrösfogóval, fűzzük bele a kábelt 
és hajlítsuk vissza. 
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