
ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

Zakaj bi surfal samo na morju, če pa lahko tudi doma?
Ker se surfanje na domačem vrtu ali v dnevni sobi zares ne sliši slabo, kaj? Lesena surf
deska Urša je super igrača ter obenem športni rekvizit za majhne, pa tudi za tiste malo
večje otroke. Naredi najbolj kul surf desko in zagotovi zabavo za vse!

MOJSTROVALEC

Simon

Ravnotežna surf deska

Čas dela:

okoli 1.5 ure + sušenje Video izdelave poišči na 

www.obi.si

ORODJE, MATERIAL
- Svinčnik
- Meter
- Ravnilo
- Olfa nož
- Velik karton
- Lepilni trak
- Vbodna žaga
 

- Brusni papir K120
- Ploščati čopič

Izdelek

Deska: vezana plošča, topol, 252 x 187 mm, 15 mm
Cev: Ht-cev z objemalko 100 x 1000 mm
Pluta, 1 x 50 cm, 4 mm
Lepilni trak, 25m/48 mm
OBI prozoren lak brezbarven 750 ml
Brusni papir K120 **

OBI šifra

12116226
2010403
2373785
4452629
4346557

Količina

0,63 m²
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos

* Materiali so pripravljeni za surf desko velikosti d: 125 x š: 50 cm
** Ni del skupne ocene stroška

Skupna cena: 
od 48 EUR

Urša
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KORAK ZA KORAKOM DO RAVNOTEŽNE SURF DESKE

1. PRIPRAVI ŠABLONO
Kakšno obliko surf deske želiš? “Longboard” z zaobljenim nosom, “shortboard” s špičastim nosom ali morda “fishboard” s špičastim nosom in plavutjo? 
Stopi na karton in noge postavi v širino ramen. Na vsaki strani dodaj še par centimetrov in označi s svinčnikom. To je širina tvoje deske. Določi še dolžino 
(naša je dolga 125 cm), označi in nariši želeno obliko.

2. NAREDI DESKO
Pripravi si vezano ploščo debeline vsaj 15 mm, da bo tvoja deska dovolj močna. S svinčnikom nanjo obriši šablono. Z vbodno žago odžagaj po črti.

3. POBRUSI LES
Čas je za brušenje. Desko okrog in okrog temeljito pobrusi z brusnim papirjem K120, da ne ostane kakšna trska.

4. POBARVAJ JO
Desko zaščiti s premazom za les in jo pobarvaj ter poriši s poljubnimi vzorci. Če potrebuješ namig, poglej, kako smo jo porisali mi.

5. NAREDI TULEC
Da bo deska služila svojemu namenu, naredi še tulec, ki mora biti daljši od širine tvoje deske. Za tulec uporabi kar navadno kanalizacijsko cev.Odreži 
odebeljen konec cevi, da bo ta enakomerna, in še 95cm od reza. Robove pobrusi. Izmeri debelino cevi in dolžino preslikaj na pluto. Odreži jo z olfa nožem, 
za raven rez pa reži ob deski. Cev z močnim lepilnim trakom oblepi s pluto.

6. TA-DA
Zabava za vso družino se lahko prične! Kdo je kos vsem “valovom” in kdo bo moral še malo trenirati? Poročaj! ;)

Video izdelave
poišči na

www.obi.sita-dam


