
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Ne veš, kam s svojim lepotcem na dveh kolesih?
Na unikatno in z lastnimi rokami izdelano stojalo za kolo!
Takšno, kot si ga zasluži po kilometrih in višincih, ki jih skupaj
pridno nabirata. Tvoje kolo ne bo le praktično pospravljeno
ampak tudi stilsko razstavljeno. MOJSTROVALEC

Simon

Stojalo za kolo

Čas dela:

okoli 2 uri + sušenje Video izdelave poišči na 

www.obi.si

ORODJE, MATERIAL
- Akumulatorski vrtalnik
- Komplet vijačnih nastavkov Torx
- Sveder za les 5 mm
- Vbodna žaga
- Mizarska spona
- Svinčnik
- Meter
- Ravnilo

- Ploščati čopičt
- Brusni papir K120
- Samolepilni slikarski trak (opcijsko)

Izdelek

Stranice: troslojna plošča, smreka B/C, 19 mm, 250 x 205 cm
Lesena palica, bor, okrogla 19 x 19 mm, 0,9 m
Vijaki SPAX-S, velikost 4 x 50
OBI prozoren lak brezbarven 750 ml
OBI lak 2 v 1, bel, 750 ml

OBI šifra

1459627
1615806
2793750
4346557
1851914

Količina

0,4 m²
1 kos
1 zavoj
1 kos
1 kos

Brusni papir K120 ** 1 kos

* Materiali so pripravljeni za stojalo za kolo velikosti d: 42 x š: 35 x v: 22 cm.
** Ni del skupne ocene stroška

Skupna cena: 
od 40 EUR

Bine
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1. PRIPRAVI STRANICE STOJALA

 

 

 

 

KORAK ZA KORAKOM DO PRIROČNEGA STOJALA ZA KOLO

Iz troslojne (smrekove) plošče najprej pripravi vse štiri stranice stojala. Vzemi svinčnik in
nanjo nariši potrebne dolžine, potem pa z vbodno žago po črtah izreži narisane stranice.

 Potrebuješ:

Vse štiri stranice pobrusi z brusnim papirjem K120, da dobiš gladko in enakomerno
površino brez trsk.

2. NAREDI UTOR
Na obe stranski stranici (40 x 20 cm) naredi utor za okvir kolesa. Ta naj bo približno na
sredini stranice, velikost utora pa prilagodi okvirja svojega kolesa. Okroglino nariši s
pomočjo kozarca. Izreži ga z vbodno žago in temeljito pobrusi.

3. SESTAVI STOJALO
Čas je za vijačenje! Pri sestavljanju si pomagaj z mizarsko spono, da se ti stranice ne
bodo premikale. Začni z zgornjo in zadnjo stranico. Najprej s svedrom 4 mm izvrtaj
luknje, potem pa stranici privijači na treh mestih. Dodaj še stranski stranici in ju privijači
na obeh stičiščih. Na krajšemu z dvema vijakoma in na daljšemu s tremi.

4. NAREDI OBEŠALNIK
Pomislili smo tudi na tvojo čelado, da jo boš lahko imel shranjeno poleg kolesa. Okroglo
leseno palico razžagaj, da dobiš 2 palici dolžine 10 cm. S svedrom 4 mm vanju izvrtaj
luknji. Na zadnji stranici - 10 cm od vsakega roba - še označi mesti, kamor ju boš
privijačil.

5. ZAŠČITI IN POBARVAJ STOJALO
Les zaščiti z lakom, barvanje pa prepusti malim mojstrovalcem. Lahko pobarvajo celega
ali ga porišejo z vzorčki. Pri geometrijskih vzorcih si lahko pomagajo s samolepilnim
slikarskim trakom. Slikarski trak odstrani, ko je barva še malce vlažna, nato pusti,
da se popolnoma posuši.

• Zgornjo stranico: 40 x 35 cm,
• Dve stranski stranici 40 x 20 cm,t
• Zadnjo stranico 35 x 22 cm.



ČA
S 

JE
, D

A 
N

AR
ED

IŠ
 S

AM

 

 

 

 

6. TA-DA
Stojalo pritrdi na steno, nanj obesi čelado in kolo. Juhu, še na veliko prevoženih
kilometrov in slikovitih razgledov!

ta-dam

Video izdelave
poišči na

www.obi.si


