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A1קרש 2*10 - באורך 65 ס“מ - חזיתות
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A2קרש 2*10 - באורך 65 ס“מ - תחתית
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X 4

C - 5*5 קרש
באורך 25 ס“מ - גובה

X 4

D- 7*7 קרש
באורך 10 ס“מ - רגליים

X 2

Eקרש 2*4 - באורך 62 ס“מ - חיפוי פנימי
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X 4

Bקרש 2*10 - באורך 36 ס“מ - דפנות
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דבר ראשון והכי חשוב! קצת הוראות בטיחות:
יש לוודא התאמה בין הבורג לבין ראש ההברגה (ביט), 

על מנת שאחד מהצדדים לא ישחק.
במהלך ההברגה, אין ללחוץ על המברגה לחיצה חזקה מדי, 

אלא מדודה ויציבה.
החזיקו את המברגה ב90 מעלות לבורג, אם המברגה עושה

רעש בלתי נסבל, כנראה שאתם לא מחזיקים ישר או לוחצים
חזק מידיי.

זכרו לעבוד תמיד על משטח עבודה ישר ומסודר 

אדנית לחממה

הדרכה
חינמית
הדרכה
חינמית

לכל אדנית תצטרכו להצטייד בכמות הקרשים הבאה: 
10 קרשים מעץ אורן 2*10 - באורך 65 ס"מ (A - אורך האדנית 

והתחתית)
6 קרשים מעץ אורן 2*10 - באורך 36 ס"מ (B - עומק האדנית)

4 קרשים מעץ אורן 5*5 - באורך 25 ס"מ (C  - גובה האדנית)
4 קרשים מעץ אורן 7*7 - באורך 10 ס"מ (D - רגלי האדנית)

2 קרשים מעץ אורן 2*4 - באורך 62 ס"מ (E - לא חובה, משמש 
ליופי)

2 קרשים מעץ אורן 2*4 - באורך 22 ס"מ (F - לא חובה, משמש 
ליופי)

במה עוד צריך להצטייד?
נייר שיוף 

מברשת / ספוג / רולר / מרסס צבע - מה שנוח לכם
מברגה

מקדח 3 מ"מ
רבע ליטר צבע

8 ברגים בגודל 4*60 
64 ברגים בגודל 4*40 

אם הוספתם קרשים מסוג 2*4, תצטרכו גם 10 ברגים מסוג 
30*4

וילדים עם הרבה מרץ!

בשלב הראשון, נשייף את הקצוות ונצבע מכל הצדדים.
בשיטת העבודה שלנו קודם צובעים ואח“כ מרכיבים כדי שכל 

הצדדים של הקרש יהיו צבועים ביסודיות.

לאחר הצביעה נעבור לסימון. אני ממליצה לסמן את כל 
הקרשים בעפרון ואח“כ לקדוח ולהבריג ביחד. 

X 2

Fקרש 2*4 - באורך 22 ס“מ - חיפוי פנימי
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ונעבור לבנייה:

 D ניקח שני חלקי
ושני חלקי B ונרכיב 

כמו בתמונה בעזרת ברגי 4*40.

נחזור על פעולה זו 
גם לצמד הנוסף.

1

נעמיד את שתי דפנות הצד זו מול זו
ונחבר אליהן את קרשי A1 לפי השרטוט.

ונשלים את יתר קרשי A1 השייכים לחזית והגב

2

כעת נחבר את התחתים (A2), שימו לב - החלק התחתון
הוא זה שהרגליים (C) מגיעות עד הקצה ולא היכן שנשאר

מעט רווח.

3

הוסיפו רגליים (D) עומדות בתחתית האדנית
אל מנת שתהיה מוגבהת מהרצפה. 

חברו את הברגים מתוך האדנית אל הרגליים, בעזרת ברגי 4*60

4

חיתכו את הניילון לפי השרטוט וחברו בעזרת
אקדח סיכות

5

 Fו E אם חתכתם קרשי
זה הזמן לחבר אותם בעזרת 

ברגי 4*30 מעל הניילון. 

וזהו! יש לנו אדנית!
נשאר רק להכין השקייה

ולשתול עשבי תבלין
או ירקות
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