Vi bruger træ
Hvor kommer træet fra?

Vi får træ ude fra skoven.

En traktor slæber stammer og grene
ud til skov-vejen.

Så bliver det kørt hen til sav-værket.
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Når et træ er stort nok, bliver det fældet.

Her ligger træet og venter i en stak.

Her bliver det savet op til tømmer
og brædder.

Ting af træ
Vi laver mange
ting af træ.
Lav en liste over
de ting, du kan
komme i tanke om.

Snedkerens værk-tøj
Du kan lave ting af træ.
Du skal bruge snedkerens værk-tøj.
Hvad har du prøvet at bruge?
hammer

fil

sav

høvl

løv-sav
skruetvinge

lim

hul-jern
vinkel

skruetrækker

stemme-jern

kølle

tomme-stok

knibtang
sand-papir
håndboremaskine

pensel
maling

bide-tang
bt-træting
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Byg stylter og gevær
Her er to ting, du kan lave af træ.
Find selv på flere.
170 cm

Stylter
Du skal bruge:
• 2 lægter (ca. 5 x 5 cm), 160-180 cm lange
(så de passer til din højde)
• 2 klodser, ca. 10 x 10 x 5 cm.
• 4 brædde-bolte (8 mm), 16 cm lange
• 4 vinge-møtrikker
• 4 spænd-skiver

10 cm

10 cm

5 cm

16 cm

Værk-tøj:
Blyant, sav, sand-papir, bore-maskine, bor (8 mm) og lim.

1. Sav lægter og
klodser til.
Puds dem,
så du ikke får
splinter i
fingrene.

3. Kom lidt lim
ind mellem klods
og lægte. Skru
klodserne fast.
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2. Mål af hvor
højt oppe
klodsen skal
sidde.
Bor to huller
i hver klods
og i styltestængerne.
4. Sæt klodserne
fast med bolte
og møtrikker.
Husk spænd-skiver.

Gevær
Du skal bruge:
• Et bræt, der er 2 cm tykt,
12 cm bredt og 50 cm langt
• En liste eller en rund-stok,
2 x 2 cm bred og 50 cm lang
• Skruer og lim

1. Tegn dit gevær
op på brættet.

Værk-tøj:
Blyant, sav, bore-maskine, bor,
sand-papir, rasp, fil, skrue-trækker,
maling og pensel.

3. Sav dit
gevær ud.

2. Bor hul til
aftrækkeren,
før du saver ud.
Så flækker
træet ikke.

4. Rasp, fil og
puds, så dit gevær får en god
form.

5. Pas løbet til.
Sæt det fast
for-oven med lim
og skruer.

7. Mal dit gevær,
hvis du har lyst.

at i
gamle
dage
lavede vi
næsten alting
af træ?

6. Skær et sigte-korn.
bt-træting
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