
Okolju prijazna, brezčasna in hkrati moderna lesena božična smrekica, 
ki jo lahko sam izdelaš le v nekaj korakih in seveda, s kratkim video 
vodičem izdelave, ki ga je zate pripravil naš Admir. Smrekico poljubno 
okrasi, priporočamo pa, da se tudi pri okrasitvi držiš ekoloških 
usmeritev. 

SMREKA LUCIJA
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

MOJSTROVALEC
Admir



Izdelki, ki jih potrebuješ za izdelavo

Koraki izdelave

STOJALO

DEBLO

VEJE

ZVEZDA

SESTAVI SMREČICO

Iz letve 200 x 5,4 x 7,4 cm odreži 2 kosa dolžine 40 cm in 2 kosa dolžine 5,4 cm. Vse kose lesa pobrusi. Večja 
kosa prekrižaj in zvijači, spodaj dodaj manjša kosa. Pred vijačenjem dodaj še lepilo. Na spodnji del stojala nalepi 
drsnike iz filca. V sredino stojala zvrtaj še luknjo za deblo smreke, premera 3,5 cm. 

Okroglo bukovo palico (premera 3,5 cm) navrtaj s svedrom (fi 8 mm) v treh različnih smereh. Ko je navrtana, jo 
vstavi v stojalo. Na vrhu zvrtaj še luknjo za zvezdo.

Okrogle borove palice (premera 8 mm) nareži. Začni z najdaljšo (90 cm) ter vsako naslednjo skrajšaj za 5 cm.

Zvezdo poljubno izreži z vbodno žago iz kosa panelne plošče in vanjo zvrtaj luknjo premera 8 mm.

Male palice za veje vstavi v zvrtane luknje na palici za deblo. Zgoraj začni z najkrajšimi in nadaljuj navzdol do 
najdaljše. Na vrh smrečice postavi še zvezdo. 

Čas je za krašenje smrečice.

Izdelek OBI šifra količina

STOJALO: Konstrukcijski les, skobljan, 200 x 5,4 x 7,4 cm

Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 60 

1723246

7598709

1 kos

1 zavoj

DEBLO: Okrogla palica, neobdelana bukev, dolžine 1 m, ⌀ 35 mm

Lepilo za les Pattex Wood Express 250g 

2506376

6971147

1 kos

1 kos

VEJE: Mini okrogla palica, bor, dolžina 0,9 m, ⌀ 8 mm

Brusni papir* 

1611318 11 kos

1 kos

ZVEZDA: Panelna plošča, trislojna smreka B/C 19 mm 1459627 0,05m2

Drsnik iz filca, ⌀ 35 mm 1844778 1 kos

Materiali ustrezajo za smrekico visoko približno 1,2 metra. Dimenzijo si lahko prilagodite po željah.
*Ni del skupne ocene stroška 

Skupna cena: od 45 EUR

Čas dela: okoli 3 ure

Video izdelave poišči na www.obi.si 
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