
To lično stojalo za postavlja tvojo rastlino v središče pozornosti. Izdelaš 
ga lahko v treh različnih velikostih. S svojim preprostim a modernim 
designom izžareva videz urbane džungle, ne da bi v prostoru potreboval 
preveč rastlin.

STOJALO JANKO
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

MOJSTROVALEC
Admir



Izdelki, ki jih potrebuješ za izdelavo

Koraki izdelave

NAŽAGAJ PALICE

IZVRTAJ LUKNJE

SESTAVI DVA OKVIRJA

Iz konstrukcijskega lesa nažagaj 4 palice dolžine 30 cm, 4 palice dolžine 38,8 cm in 4 palice dolžine 65 cm.  
Pobrusi jih po robovih in površini. Po želji lahko lesene palice tudi pobarvaš. Če delaš stojalo za zunaj, ga 
premaži še z zaščitno barvo.

Na vseh štirih srednje velikih palicah izvrtaj na vsaki strani palice luknjo na mestu vijačenja. Vrtaš s  
svedrom premera 15 mm do globine okoli 1 cm (za pokrivne lesene čepe), nato pa izvrtaš do konca še  
s svedrom premera 4 mm (za vijak).

Sestavi zgornji in spodnji okvir stojala z notranjimi merami 30 x 30 cm oz. željeno dimenzijo cvetličnega 
lončka. Za izdelavo kvadratnega okvirja vzameš dve srednje veliki in dve manjši palici. Na mesta prej  
izvrtanih manjših luknjic nanesi lepilo in palico privijači k manjši, da dobiš kvadrat. Zunanje (večje) luknje 
prav tako namaži z lepilom in vstavi popravljalne ploščice. Ponovi korak, da dobiš 2 kvadrata. Na kvadrat, ki 
ga boš porabil za zgornji okvir, izvrtaj luknje s svedrom premera 15 mm do globine okoli 1 cm (za pokrivne 
lesene čepe), nato pa izvrtaj še do konca s svedrom premera 4 mm (za vijak). Na kvadrat za spodnji okvir, 
pa izvrtaj le luknjice 4 mm za vijak.

Izdelek OBI šifra količina

PALICE: Konstrukcijski les, skobljan, 200 x 4,4 x 4,4 cm

Cvetlični lonček Brussels, ⌀ 30 cm

Lepilo za les Pattex Wood Express 250g 

1723808

1613033

6971147

3 kos

1 kos

1 kos

Drsniki iz filca, ⌀ 35 mm 1844778 1 zavoj

Pokrivni leseni čepi

Brusni papir* 

3098282 1 zavoj

1 kos

Vijaki SPAX T-star, velikost 4 x 70 7795768 1 zavoj

OBI Prozoren lak brezbarvni 750 ml 4346557 1 kos

Materiali ustrezajo za stojalo velikosti d: 38,8 x š: 38,8 x v: 65 cm. Dimenzijo si lahko prilagodite po željah.
** Ni del skupne ocene stroška

Skupna cena: od 53 EUR
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Nadaljevanje  
navodil



DODAJ ŠE LONČEK ZA ROŽE
V cvetlični lonček izvrtaj 2 cm od roba štiri luknjice premera 4 mm, potem pa ga privijači na stojalo.  
TA-DAM!

SESTAVI STOJALO
Vzemi zgornji okvir, na mesta manjših luknjic nanesi lepilo in privijači vse štiri najdaljše palice, ki so ti še 
ostale. Večje luknje pokrij z lesenimi čepi. Privijači še spodnji okvir in na luknjice nalepi drsnike iz filca.

Čas dela: okoli 2 uri + sušenje

Video izdelave poišči na www.obi.si 
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